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RESUMO: A finalidade deste artigo é apresentar o resultado final do trabalho desenvolvido como 
atividade obrigatória do PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional). A temática escolhida foi 
“O Negro no Brasil.” No desenvolvimento deste trabalho foram feitos apontamentos sobre a história 
do negro no Brasil, com destaque para a sua luta de liberdade e reconhecimento de sua 
singularidade e valor. Buscou-se, também, mostrar a importância do ensino de História para se 
chegar a este intento. Para facilitar a pesquisa fez-se um recorte abarcando o período entre 1970 e 
2010.  Aparte prática foi desenvolvida e realizada com o 2º Ano do Ensino Médio do Colégio Antonio 
Franco Ferreira da Costa – Ensino Fundamental e Médio de Icaraíma – Pr. Para que se efetivasse 
nossa proposta, utilizamos imagens, textos, livros, reportagens junto aos alunos revertendo como 
material didático-metodológico para melhor aprendizagem dos mesmos. Consideramos que 
discussões como esta contribuem para uma maior compreensão e conhecimento dos elementos 
sociais que auxiliam na formação do caráter de nosso aluno. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

No decorrer da história do Brasil, mais especificamente no período pós-

abolição; a elite da época determinou valores nacionais, nos quais rezavam regras 

para se enquadrar os imigrantes e, o Negro não foi considerado apto para constar tal 

enquadramento. 

O não reconhecimento das singularidades da identidade dos negros como 

ação de negação caracteriza violência, e tais ações tornam-se ainda mais evidentes 

no que se refere ao reconhecimento de direitos e igualdades; à dignidade; respeito e 

o reconhecimento de sua construção histórica em nosso país (CHAGAS, 1997; 

LIMA, 2000). 

Mesmo assim, dentro desta relação histórica, a população negra tem 

apresentado existência plural, bastante complexa, e este fato não permite a visão de 

uma cultura e/ou identidade unitária; a afrodescendência se articula a concepção de 

etnia (MUNANGA, 1999). 

Considerando que a ideologia da democracia racial mascarava os conflitos 

raciais, e a mesma não permitia que estes fossem tratados à luz de um debate que 



afirmasse a existência do racismo em terras brasileiras, a grande reivindicação e 

bandeira de luta dos movimentos negros brasileiros, até o início dos anos de 1990, 

teve como objetivo o reconhecimento da existência do racismo e a denúncia da 

democracia racial brasileira. 

 Neste artigo temos como objetivo compreender e estudar sobre a  trajetória 

do Movimento Negro organizado no Brasil (1970 – 2010), estudar a historia do povo 

Negro e sua luta por liberdade; produzir recursos através de  pesquisas 

bibliográficas que descreva as diversas estratégias de luta pela inclusão social do 

negro;  realizar um trabalho coletivo para conscientizar sobre a necessidade de se 

erradicar o racismo no ambiente escolar.  

Nesse sentido, consideramos a necessidade de estudar a maior organização 

do movimento social negro que acontece na primeira metade do Século XX em 1931 

na cidade de São Paulo; a referida organização anterior a Frente Negra Brasileira 

(FNB) ficou conhecida como “pós-abolição”. 

Este estudo foi elaborado como uma proposta didática, um trabalho com 

leituras críticas e reflexivas, apresentada à SEED (Secretariado Estado da 

Educação) em história através da IES (Instituição de Ensino Superior) Unespar, 

visando constituir como um instrumento de trabalho para professores e alunos do 

Ensino Médio do Colégio Estadual Antônio Franco Ferreira da Costa, município de 

Icaraíma. 

Portanto realizar este estudo com os alunos no colégio se constituiu em mais 

um desafio como forma de valorizar na prática uma parte da vivência do aluno. 

O artigo se divide em 5 seções, a primeira como parte introdutória, a segunda, 

trata da abordagem teórica, utilizando-se de autores que discutem a história do 

Negro, suas trajetórias, lutas e conquistas, a terceira que trata do material e método 

e a quarta que trata dos resultados, discussões e, por fim as considerações finais. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A chamada “questão racial” só entrou de fato na agenda de debates das 

políticas públicas na metade dos anos de 1990.  

Os movimentos étnicos, inclusive dos negros, devem sucumbir. A 
construção da identidade nacional apaga as especificidades das raças.O 
mito da democracia racial servia para encobrir os conflitos interétnicos e 
fazia com que todos se sentissem nacionais (MENDES, 2001, p.17). 
 



De uma forma geral, foi nesta década, que a sociedade, o governo da União, 

as escolas e universidades, a mídia e outras instituições estatais e privadas 

passaram a discutir mais profundamente o racismo, o preconceito, a discriminação, 

a desigualdade racial e políticas contra esses problemas. Esse fato é resultado da 

luta histórica do Movimento Social Negro.  

Um dos resultados positivos dessa luta histórica é que, hoje, mesmo com 
resistências de alguns setores da sociedade, não é mais possível negar que 
o racismo é uma questão presente na realidade concreta e que são 
necessárias políticas públicas chamadas de ação afirmativa – políticas 
específicas de promoção de igualdade de oportunidades e de condições 
concretas de participação na sociedade – para a superação do racismo, da 
discriminação e das desigualdades raciais (NASCIMENTO, 2006, p.28).  
 

O governo brasileiro passa então reconhecer, ao longo dos anos 90, mesmo 

que sob pressões internas e externas, a difícil situação dos negros e negras no país, 

e cria, em 20 de novembro de 1995, um Grupo de Trabalho Interministerial para 

elaboração de um diagnóstico sobre os problemas raciais brasileiros e com a 

finalidade de apresentar propostas voltadas para a melhoria das condições de vida 

dos afro-descendentes.  

Os movimentos negros organizados ganham espaços e cada vez mais 

reivindicam respostas das demandas com relação à questão racial. O “problema” 

cresceu de forma considerável após o ano de 2001, quando da realização da 

Conferência Mundial:  

Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia 
e as formas conexas de Intolerância, começaram a surgir no Brasil, no 
âmbito das políticas públicas, as primeiras políticas concretas de ação 
afirmativa. Mais uma vez por pressão do movimento negro, que submeteu o 
Estado Brasileiro a um constrangimento no cenário internacional, 
denunciando o racismo, a falta de cumprimento de convenções 
internacionais e realizando uma manifestação no local da conferência, em 
Durban, exigindo políticas de ação afirmativa e cotas para negros nas 
universidades (NASCIMENTO, 2006, p. 14).  
 

Após a eleição presidencial de 2002, em que se sagrou como vitorioso Luiz 

Inácio Lula da Silva, o Movimento Negro passa a ter uma relação interna com o 

Estado, ocupando cargos públicos, participando da formulação de políticas e sendo 

representantes da sociedade civil nos espaços de controle social.  

As pressões com exigências de respostas para os sérios problemas raciais 

brasileiros resultaram na criação de uma secretaria especial com status de 

ministério, e nas palavras da ministra Matilde Ribeiro:  

Criada na atual gestão do governo federal, em março de 2003, a SEPPIR é 
uma resposta às demandas históricas do movimento negro, assumindo o 
legado da luta de combate ao racismo e a superação das desigualdades 



étnico-raciais, desafios de inclusão inerentes à história republicana 
brasileira. A constituição do órgão demonstra a existência do racismo em 
contraste à imagem de democracia racial difundida internacionalmente e 
revela, pela primeira vez, uma postura progressista do governo brasileiro ao 
estruturar um ministério incumbido do trato das questões raciais (RIBEIRO 
2006, p.23).  
 

Sob o auspício de um decreto o ensino da história e da cultura africana e afro-

brasileira passa a ser obrigatório em nossas escolas para níveis médio e 

fundamental; vigora a lei 10.639/2003. Trata-se, a nosso ver, de uma lei bastante 

positiva, tendo como sentido a apropriação de uma considerável parcela da 

sociedade brasileira conhecer parte de sua história, apontando para a perspectiva 

de entender inúmeros aspectos presentes, tanto na identidade nacional como nos 

costumes e práticas do cotidiano.  

Tal oportunidade só foi possível mediante decreto-lei, e este decreto confirma 

as denúncias feitas ao longo dos anos por parte dos movimentos negros 

organizados, que a democracia racial brasileira não passava de um mito. Ainda 

assim, mesmo com tais medidas, as condições sociais concretas mantêm a maioria 

dessa população entre os pobres, miseráveis, subempregados, desempregados, 

analfabetos e despossuídos em geral; quadro que indicia que no campo das 

relações étnicas no Brasil há uma política de não-representatividade da população 

negra, o que implica em identidades não-manifestas e em benefícios negados e em 

dignidade aviltada; criando as ideologias capazes de produzir as exclusões, as 

participações minoritárias. Criando leis que produzem o material de sua justificativa, 

legitimação e manutenção. 

Diante disso combina as formas ideológicas com as outras violências num 

processo de dominação, em que classe, etnia e gênero definem as possibilidades 

dos grupos sociais afrodescendentes nas estruturas de classes sociais.  

Desde o final da década de 1990, as noções de cultura e diversidade 
cultural, assim como de identidades e relações étnico-raciais, começaram a 
se fazer presentes nas normatizações estabelecidas pelo MEC com o 
objetivo de regular o exercício do ensino fundamental e médio, 
especialmente na área de história. Isso não aconteceu por acaso. É na 
verdade um dos sinais mais significativos de um novo lugar político e social 
conquistado pelos chamados movimentos negros e anti-racistas no 
processo político brasileiro, e no campo educacional em especial (ABREU; 
MATTOS, 2008, p. 6).  
 

Considerando que o ensino da história da África e Cultura Afro-brasileira e 

Africana, tornou-se obrigatório no Brasil com a promulgação da Lei nº 10.639/2003, 

regulamentadaatravés das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 



Relações Étnico-Raciais, e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana. Amesma foi aprovada pelo Ministério da Educação em 2004. (Acesso em 

26/10/2015. Disp. em : http://diversidade.mec.gov.br/sdm/publicação/ngine.wsp.).  

O estudo da história e cultura afro-brasileira e africana vem ao encontro da 

Proposta das Diretrizes Curriculares da disciplina de História da Secretaria de 

Educação do Paraná; na mesma está proposto o ensino dos conteúdos e a procura 

das respostas às necessidades de se efetivar a Lei nº 10.639/03.  

Tais Diretrizes consideram a diversidade cultural com perspectiva de inclusão 

social nos locais de memória paranaenses, buscando contemplar demandas onde 

também se situam os movimentos sociais organizados edestacam os seguintes 

aspectos: Ocumprimento da Lei n. 10.639/03 inclui no currículo oficial da Rede de 

Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, seguida das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações étnico-raciais e para 

o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (PARANÁ SEED, 2006, p. 

21).  

A Deliberação N.º 04/06, aprovada em 02/08/06, nos diz que“[...] a efetivação 

da Lei n.º 10.639/03 é tarefa não só dos professores negros, mas de todos os 

professores, pois esta não é uma lei para os negros, mas para o Brasil; considera-

setarefa de todos” (PARANÁ, CEE, 2006, p.12).  

É necessário diálogo, investigação e conscientização no dia-dia de nosso 

aluno, para a valorização do Negro, em nossos dias.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Essa pesquisa se desenvolveu em dois momentos, sendo o primeiro uma 

pesquisa bibliográfica para o entendimento e suporte das atividades propostas a 

serem aplicadas. Para que a mesma fosse desenvolvida foi articulado um processo 

iniciado com leituras, discussões com o orientador, discussões estas que serviram 

de base para a seleção de materiais bibliográficos com base em livros, revistas, 

artigos científicos, onde os mesmos serviram para contextualizar e direcionar o 

projeto final. 

Na abordagem teórica discorremos sobre vários autores, entre eles: Kwame 

Apiah; Conceição Correia das Chagas; Maria Batista Lima; Martha Mattos; Amauri 

Mendes Pereira; Kabengele Munanga; Alexandre Nascimento; Matilde Ribeiro. 



No segundo momentohouvea realização e aplicação no 2º ano A do Ensino 

Médio do Colégio Estadual Desembargador Antonio F. F. da Costa – Ensino 

Fundamental e Médio em Icaraíma – Paraná. Neste trabalho também participaram 

de maneira especial: o professor PD/2015, direção da escola, equipe pedagógica, 

demais professores da escola e alunos. 

Os questionários e apresentações de trabalhos propostos aos alunos foram 

realizados, com dedicação e responsabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir das discussões entre a linha do tempo da história e trajetória do 

Negro no Brasil e os conceitos que permeiam nossas escolas, esta pesquisa foi 

dividida em etapas: Pesquisa Bibliográfica sobre O Movimento Negro no Brasil (1970 

-2010) e o processo de resistências e conquistas; o GTR (Grupo de Trabalho em 

Rede), que foi um momento de discussão, interação, convivência e troca de 

experiências entre os professores da Rede Estadual de Ensino e professores das 

IES(Instituição de Ensino Superior); da implementação pedagógica, com aplicação 

de atividades e discussão com alunos sobre a importância deste momento da 

história na construção do nosso país. Tal discussão possibilitou ao aluno a 

organização de tempo histórico,de valores morais e éticos com respeito à Etnia 

Africana. Por fim,a construção do artigo cientifico que registra dados desta pesquisa. 

As atividades foram realizadas de maneira planejada para que os alunos 

contextualizassem esta trajetória e sua importância; tais atividades se deram a partir 

da apresentação ao corpo docente do Colégio Desembargador Antonio Franco 

Ferreira da Costa – Ensino Fundamental e Médio. 

Na apresentação desta etapa observou-se que os alunos, apesar de 

participarem de discussões da importância do negro em nosso país, não tinham 

conhecimento de sua contextualização histórica e a percepção de sua grandiosidade 

na influência de nossa cultura popular. 

As atividades contaram com resultados de questionários, registros 

fotográficos, pesquisas históricas e exposições de trabalhos. 

Após as realizações das pesquisas, todos os alunos envolvidos no projeto 

apresentaram o resultado em sala, e participaram de forma bastante dinâmica.  



 

Acervo pessoal 

Usando cartazes e/ou silides por eles criados, os grupos se apresentaram 

com interação, socialização e conhecimento. 

Os trabalhos de releitura com arte também foi gratificante, pois a participação 

e a descoberta de alguns artistas entre eles foram surpreendentes.  

 

 

Acervo pessoal 

Trabalhos com lápis de cor sobre o papel. 



 

Acervo pessoal 

A liberdade e afinidade com o conteúdo que os alunos apresentaram, foi 

dinâmica e satisfatória. 

 

Acervo pessoal 

Os alunos construíram duas obras de arte, no estiloóleo sobre tela, 

fazendouma releitura de artistas africanos; (Obras disponíveisem 

www.cultura.rj.gov.br). 

A imagem abaixo nos mostra alunos respondendo os questionários durante 

nossa proposta neste PDE. 

 

http://www.cultura.rj.gov.br/


 

Acervo pessoal 

Apresentação do SONA, onde contaram histórias que envolvem o povo africano, 

e neste momento os alunos criaram roupas e fizeram um desfile na sala de aula, 

contando suas histórias.  

 

Acervo pessoal 

Com a participação das atividades propostas aos alunos através dediálogos, 

atividades e resultados, constatamos que nos despertou a responsabilidade diária 

da discussão da história do Negro no Brasil e sua importância em nosso dia-dia; e o 

êxito de participação de nossos alunos nos compromete ainda mais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer de nosso trabalho concluímos que a contextualizaçãoda história e 

trajetória do Negro no Brasil trouxe uma visão mais ampla para o nosso aluno, o que 



fez com que estevalorizasse ainda mais a cultura e importância do Negro no Brasil, 

seus valores de lutas e conquistas. 

Esperamos quea prática da proposta aplicada com nosso aluno ecomunidade 

escolar auxilie a uma maior compreensão do valor deste diálogo e possibilite novos 

caminhos no entendimento e socialização desses estudos, bem como a construção 

de opiniões  a respeito davalorizaçãodonegro. 

O presente artigo, parte integrante de uma das etapas do Programa 

PDE(Programa de Desenvolvimento Educacional),deixou-nos convictos de que 

contribuímos para nossa comunidade escolar de maneira construtivana formação de 

novos conceitos e responsabilidades do aluno enquanto cidadão. Cremos, também, 

que esta participação para formação de novos conceitos terá prosseguimento na 

vida diária de cada aluno após participarem desta pesquisa. 

O PDE para formação continuada nos fez refletir para uma visão de ensino de 

resgates históricos e seus significados. 
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