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Resumo: 

 

O presente estudo apresenta uma análise acerca das 
principais políticas educacionais voltadas para a população 
negra do Brasil, buscando refletir sobre a cultura afro-
brasileira, levando a elaboração de um planejamento 
adequado ao conhecimento da história desse grupo social. 
Um dos objetivos principais desse trabalho é analisar a Lei 
10639/2003, que abre espaço para que as diversidades 
culturais oriundas da comunidade negra do Brasil sejam 
incluídas nas propostas curriculares educacionais, com ações 
que possibilitem a toda sociedade a reflexão e o 
conhecimento consistente para que sejam construídas 
relações baseadas no respeito e na valorização da 
diversidade étnica e cultura brasileira. A metodologia do 
estudo parte da leitura e interpretação das propostas 
apresentadas pelo governo: Leis, Decretos, Pareceres, 
Resoluções; bem como de todos os dispositivos legais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura-Afro-Brasileira e Africana. 
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1-  INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo do Caderno Temático é apresentar uma análise acerca das 

principais políticas educacionais para a população negra do Brasil, com uma 

reflexão sobre a cultura afro-brasileira. A intenção é colaborar com a prática do 

docente da Educação de Jovens e Adultos em relação ao cumprimento da Lei 

Federal 10639/2003, que determina a inclusão da História e Cultura Afro-

Brasileira nos currículos escolares incluindo o negro como sujeito histórico. Para 

cumprir essa finalidade, necessitamos de professores preparados e subsidiados 

para fazer uma releitura do currículo de história e da cultura afro-brasileira, bem 

como, elaborar propostas pedagógicas e desenvolver ações que contemplem os 

conhecimentos e a cultura da população negra.  

 Segundo Cunha Jr (2006, p. 85):  

 

A história do Brasil sem o conhecimento da história Africana era uma 
história unilateral, branca, marcada por concepções eurocêntricas. Por 
vezes essas concepções eurocêntricas eram marcadas pelos 
preconceitos e por concepções históricas racistas.  

 

 Portanto, estando à sociedade brasileira marcada fortemente pela 

presença dos negros africanos, é indispensável à inclusão no currículo escolar 

dos estudos sobre a cultura afro-brasileira, na perspectiva de superar o 

eurocentrismo no ensino de história e nas demais disciplinas.  

 Nesse sentido, há necessidade de se estudar mais sobre a temática, 

buscando Bibliografias, Leis, Resoluções, Projetos, Pareceres, Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, para que de alguma forma 

possamos contribuir com subsídios que auxiliem o professor.  

 O caderno temático, História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, cita que, 

“um dos aspectos valorosos da Lei 10639/2003 é que ela escancara, impõe a 

diversidade cultural e racial para quem se negou até agora a ver que os afro-



brasileiros existem, foram e são sujeitos na construção da sociedade brasileira” 

(SEED, 2005, p. 35). Essa afirmação nos leva a refletir sobre o currículo escolar e 

a prática pedagógica adotada em sala de aula, com referência a essa população. 

 As explicações raciais nos indicadores de escolaridade tendem a apontar 

que por viverem em regiões mais pobres e com escolas sem estruturas 

adequadas, ou mesmo sem acesso à instituições de ensino, as pessoas negras 

tenderiam a apresentar dados educacionais menos satisfatórios que as pessoas 

que frequentam escolas com melhores estruturas de funcionamento e de acesso.  

Cabe salientar portanto,a influência da própria dinâmica de aprendizado, 

estabelecida no interior do espaço escolar (RELATÓRIO DOS DIREITOS 

HUMANOS NO BRASIL, 2005). 

 Considerando a importância da Educação das Relações Étnico-Raciais, 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, este trabalho se propõe a sugerir 

questionamentos relevantes ao aprofundamento da Lei 10639/2003, numa 

abordagem teórica e prática, utilizando metodologias diversificadas e novos 

recursos didáticos, desmistificando o livro didático como única fonte de 

aprendizado e pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2-  ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

 

 A implementação do Projeto será realizada na Escola Estadual Sebastião 

Paraná E.F.M., no município de Palmas- PR, e envolver docentes que atuam com 

diversas disciplinas na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, no período 

noturno. 

 Serão realizados encontros pedagógicos para aprofundamento teórico 

prático com ênfase na Lei 10639/2003, que regulamenta o Ensino da África e da 

Cultura Afro-Brasileira, em todas as instituições de ensino. Também serão 

realizadas discussões coletivas acerca das disposições nacionais sobre educação 

afrodescendente do ano de 2003 a 2010, apresentadas pelo governo visando o 

reconhecimento da história e cultura negra no ambiente escolar. 

 O objetivo é propor a releitura do mundo africano do período pré-colonial, 

com seus reinados e impérios, sua cultura e os reflexos sobre a vida dos afro-

brasileiros e dos brasileiros em geral. 

 Rever a trajetória do Movimento Negro Brasileiro, que pressiona a 

sociedade pela afirmação da negritude na identidade nacional, principalmente 

após o fortalecimento do Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação 

Racial (MNU), processo que tem como marco a Marcha Zumbi dos Palmares 

Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 - ATIVIDADES 

 

3.1 - ATIVIDADE 1 

 

  Lei Federal 10639/2003 

 

 Leitura e interpretação da Lei 10639/2003 de 09 de janeiro de 2003, a 

qual institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnicas Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e 

determina a inclusão no currículo escolar. 

 A Lei vem reconhecer a existência do afro-brasileiro e seus ancestrais 

africanos, sua trajetória na nação brasileira, na condição de sujeitos na 

construção da sociedade. Agora é preciso que se modifique o conteúdo escolar 

em prol de reparações do passado, para conquistar um resultado eficaz no 

processo no processo educativo. Essa alteração precisa ser construída no 

cotidiano do fazer pedagógico no interior das escolas, a fim de construir um 

currículo que tenha por base a abordagem do respeito à diversidade cultural. 

 

QUESTÃO PARA DEBATE:  

 Como a Lei 10639/2003, pode viabilizar a democratização real da 

educação escolar e contribuir com os educadores na elaboração do Plano de 

Trabalho Docente, incluindo novos conteúdos e a produção de recursos didáticos 

que possibilitem o ensino e conhecimento da História e da Cultura Afro-Brasileira?  

 

 

3.2-  ATIVIDADE 2 

         

        Disposições nacionais sobre educação afrodescendente – 2003-2010. 

 

  De acordo com a historiografia e especialistas na área da educação, as 

propostas contidas na Lei 10639/2003 podem contribuir para ampliar o processo 



de democratização da educação escolar, ao permitir que a parcela significativa da 

população afrodescendente do Brasil possam ter as mesmas condições sociais e 

educacionais que o resto da população brasileira (ROCHA et. al. 2009). Dessa 

forma, pretende-se propiciar um novo perfil de professor e aluno, de modo que, se 

apropriem dos saberes sobre a história e a cultura afro-brasileira, a serem 

socializadas com toda comunidade, promover a releitura do mundo africano do 

período pré-colonial, com seus reinados e impérios, sua cultura e os reflexos 

sobre a vida dos afro-brasileiros e dos brasileiros em geral. 

 Associando o problema racial no Brasil, o governo apresenta algumas 

propostas, estruturando Leis, Projetos e Programas para o reconhecimento da 

história e cultura negra no ambiente escolar. 

 

Tabela 1: Disposições nacionais sobre educação afrodescendente (2003-2010) 

Ano Documento Disposição 

2003 Lei 10639/03 Altera a Lei 9394/96, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, 
para incluir no currículo oficial da Rede de 
Ensino a obrigatoriedade da temática 
“História e Cultura Afro-Brasileira”. 

2004 Parecer do CNE/CP 003, de 10 de março 
de 2004. 

Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

2004 Resolução nº 01, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana 

2006 Resolução nº 08 do MEC Destinado a Assistência Técnica e 
Financiamento de Projetos voltados para a 
implementação da Lei 10639/03 

2008 Lei 11.645/2008 Altera a Lei 9394/96 e modifica a Lei 
10639/03, incluindo no currículo oficial de 
ensino obrigatória a temática “História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

2008 Plano Nacional para Implementação das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana. 

Colabora para que as instituições de 
ensino e instituições educacionais 
cumpram as determinações legais de 
forma a promover a igualdade e eliminar o 
preconceito, a discriminação e o racismo. 

2008 Programa Educar para a Igualdade Visa reconhecer práticas pedagógicas 
bem sucedidas no lidar com o tratamento 
da temática racial 

2010 Aprova o Projeto Lei 3891/08 Cria a Universidade Federal da Integração 
Luso Afro- Brasileira. 

Fonte: Ministério da Educação, 2010. 

 



 Todos estes dispositivos legais encontraram nas Diretrizes Nacionais para 

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

Afro-Brasileira e Africana, as orientações para formulação de seus projetos 

comprometidos com a educação de relações étnico-raciais positivas, por meio da 

construção de uma política curricular contra as discriminações, curso de 

capacitação destinado aos professores e estratégias pedagógicas de valorização 

da diversidade, a fim de superar a desigualdade presente na educação escolar 

brasileira, nos diferentes níveis de ensino. 

          O estudo dos dispositivos legais conforme tabela 1 será realizado em três 

encontros. 

 

QUESTIONAMENTO: 

 Pensando nas afirmativas acima, deve-se refletir sobre qual tem sido o 

ponto de partida utilizado nas práticas pedagógicas relacionadas ao Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; discutir, problematizar e socializar 

experiências realizadas nas turmas de Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

3.3- ATIVIDADE 3  

 

A PRESENÇA AFRICANA NO BRASIL 

 Segundo Costa (1999, p. 281), na grande lavoura o escravo foi “as mãos 

e os pés do senhor”. Nas cidades, os negros de ganho ou alugados trabalhavam 

com os artesãos livres: sapateiros, funileiros, carpinteiros, alfaiates, vendedores 

ambulantes; alguns senhores viviam do aluguel de seus escravos que lhes 

entregavam o que tinham ganhado, se a quantia não fosse considerada razoável 

eram castigados. O trabalho escravo preponderava no campo e na cidade. 

 “O desenvolvimento das plantações de café reforçou a dependência do 

sistema escravista, as fazendas povoaram-se de cativos, prosseguiu o tráfico 

apesar de toda pressão internacional para interrompê-lo” (COSTA, 1999 p. 283). 

 Pouco tempo após a Independência, o Brasil abrangia uma imensa 

extensão de terras despovoadas, a população mal distribuída aglomerava-se em 



algumas regiões. Para mobilizar a força de trabalho necessária ao aproveitamento 

da terra, a solução era recorrer à mão de obra escrava. 

 Em 1865, quatro quintos do solo estavam em mãos de grandes 

proprietários, o governo detinha apenas uma quinta parte constituída de terras 

afastadas, os donos das grandes propriedades defendiam acirradamente sua 

posse, opunham-se a quaisquer medidas que pusessem em risco seu monopólio. 

 

A estrutura econômica colonial mantinha-se. O Brasil parecia obrigado a 
permanecer submetido ao sistema colonial, vivendo da exportação de 
produtos tropicais e dependendo do trabalho escravo. As ideologias e os 
valores refletiam essa realidade, ser dono de terras e escravos era sinal 
de abastança e conferia prestígio social (COSTA, 1999 p. 279). 

 

 O Trabalho livre era pouco significativo, representava mão de obra 

suplementar, as derrubadas de matas, o serviço de tropas, a fiscalização de 

escravos; eram capangas, cabos eleitorais, formavam a milícia particular do 

senhor. 

 

A situação dos escravos na zona rural era extremamente precária. 
Habitavam choças de pau a pique, cobertas de folha de palmeira ou de 
sapé, sem janelas ou com grades, lembrando uma prisão. Dormiam em 
tarimbas feitas de madeira, recebiam até três mudas de roupas por ano, 
os homens usavam calça e camisa de algodão grosseiro. As posturas 
municipais tentavam impedir que andassem sujos ou seminus pelas ruas 
da cidade, multavam os senhores responsáveis. Porém a lei não atingia 
as fazendas onde era feita toda a vontade do senhor (COSTA, 1999 p. 
285). 

 

 Alimentavam-se de feijão, angu, farinha, às vezes um pedaço de charque 

ou toucinho ou inhame, mandioca, abóbora ou batata doce. Nas regiões 

açucareiras, o melado, a cachaça, nas zonas cafeeiras o café, complementavam 

a refeição. 

 Mal nutridos, mal vestidos, minados pelas verminoses, febres, 

tuberculose, sífilis, varíola, cólera, febre amarela, doenças que assolavam o país 

de tempos em tempos, submetido até dezoito horas de trabalho diariamente, os 

escravos morriam em grande número. 

 Não tinham assistência médica, os fazendeiros consultavam os Guias 

Médicos (Vade-Mécum), recorriam também aos curandeiros e feiticeiros, estes 

usavam de magias e medicamentos feitos a base de ervas, cinza e pedras. 



Negros e brancos acreditavam que certos santos protegiam contra determinadas 

moléstias. 

 Negros velhos e doentes, abandonados pelos senhores, eram vistos 

muitas vezes a perambular pelas estradas e a mendigar nas cidades. Em 1854, 

Cotegipe apresentava a Câmara de Deputados um projeto que pretendia obrigar 

os senhores a sustentar e manter os escravos velhos e doentes. Em 1865, em 

São Paulo, uma Lei provincial determinava: 

 

Todo senhor que, dispondo de meios suficientes, abandonar seus 
escravos morféticos, leprosos, doidos, aleijados ou afetados de qualquer 
moléstia incurável e que consentir em que eles mendiguem, sofrerá 
30§000 de multa e será obrigado a recebê-los com a necessária cautela, 
sustentá-los e vesti-los (COSTA, 1999 p. 287). 

 

 Não bastaram os esforços dos legisladores, a reclamação da Câmara, o 

protesto da imprensa, os negros continuavam aos bandos, famintos percorrendo 

os caminhos. Nada mais representava como força de trabalho, sua manutenção 

era oneroso e bem poucos estavam dispostos a enfrentar. 

 Desde 1810 os ingleses vinham pressionando os governos dos países 

que utilizavam mão de obra escrava a terminarem com o tráfico negreiro. A 

escravidão era vista como um obstáculo à modernização dos métodos de 

produção. Apesar de ter se comprometido com o governo inglês, em acabar com 

o tráfico de escravos, o governo brasileiro acabou ignorando esse compromisso. 

 As pressões externas aumentaram ao ponto do governo inglês atribuir 

aos capitães de sua marinha, em 1844, o direito de capturar os navios que 

transportavam escravos africanos. 

 Internamente desenvolvia-se no Brasil um debate entre os membros da 

elite sobre a continuidade ou não do tráfico de escravos. Os que eram contrários 

a contínua entrada de africanos no Brasil, argumentavam que o crescimento da 

população de escravizados aumentava o risco de uma eclosão de revoltas 

generalizadas. Outros classificavam os africanos como “preguiçosos” e 

“indolentes”, afirmava que a grande presença desses povos, dificultaria a “boa 

formação do povo brasileiro” e provocaria “degeneração moral”. 

 



Entretanto, a maioria dos fazendeiros defendia a continuidade da 
escravidão, já que considerava a mão de obra escrava essencial para a 
manutenção da produção agrícola. Outros fazendeiros propunham 
buscar alternativas a essa mão de obra, com a introdução de 
trabalhadores livres de origem europeia no Brasil (COSTA, p. 278-287). 

 

 Após leitura do texto, faça uma avaliação sobre as condições de vida dos 

escravos e o sistema de exploração do regime escravista no Brasil. 

 

 

3.4- ATIVIDADE 4 

 

Filme: 12 Anos de Escravidão. 

 

RESENHA DO FILME 

 O filme 12 Anos de Escravidão dá uma amostra dos terríveis atos de 

maldades que milhões de seres humanos, subjugados por outros seres humanos, 

sofreram por séculos nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, numa 

das práticas mais infames da história. Encenado de forma extremamente realista 

e mesmo assim fascinante pelo diretor britânico Steve McQueen vale por anos de 

aulas de história. Mais do que isso, nos faz refletir sobre o nosso presente. 

 O drama é baseado no relato de Solomon Northup (Chiwettel Ejiotor), um 

músico negro livre que em 1841 vivia no estado de Nova York e é atraído por uma 

proposta de trabalho em Washington, capital americana, onde é sequestrado e 

vendido como escravo por um traficante de pessoas que ironicamente se chama 

Freeeman (Paul Giamatti). Tem seu nome trocado, e passa de dono em dono, 

sendo que o último deles, Edwin Epps (Michael Fassbender) o conduz com 

violência física e psicológica. Rapidamente, Northup compreende que para 

sobreviver, deve renunciar a sua identidade, e enquanto busca uma oportunidade 

para escapar, observa o modo como compatriotas negros são tratados. Ele cria 

um vínculo com Patsey (Lupita Nyong’o), jovem escrava que é objeto de amor do 

seu dono, Epps, e por isso atrai o ódio da esposa deste, interpretada por Sarah 

Paulson. 

 O elenco é extraordinário, com grandes atuações de Ejiofor, Fassbender. 

Giamatti, Nyong’o, Paulson, entre outros. Enquanto Ejiotor transmite 



brilhantemente os diferentes estágios psicológicos por que Northup passa ao 

longo da narrativa, da confiança de um homem bem sucedido e feliz, a 

estupefação de ser aprisionado, ao desespero de ver sua vida por um fio, á 

conformidade e aniquilação total de sua individualidade, o personagem de 

Fassbender, Epps, parece estar •sempre a uma respiração de uma explosão de 

violência e, apesar de seu amor por Patsey, não hesita em torturá-la brutalmente, 

numa sequência de puro horror. 

 O diretor transforma a trajetória de Northup em um épico, tornando a 

trajetória de apenas um homem uma história com que muitas pessoas podem se 

identificar. Apesar de ter optado por uma adaptação bastante próxima ao texto 

original, imprime sua marca, criando algumas sequências em que sutilmente 

transmite de forma inequívoca o martírio daqueles homens e mulheres cujo único 

“erro” foi ter nascido com uma cor de pele diferente daqueles que os dominavam. 

 

Ficha Técnica 

12 Anos de Escravidão (12 Years a Slave) – 133 min. 

Estados Unidos – 2014 

Direção: Steve McQueen 

Roteiro: John Ridley, baseado em novela de Solomo Northup. 

Elenco: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Lupita Nyong’o, Paul Dano, Paul 

Giamatti, Benedict Cumberbatch, Brad Pitt. 

Fonte: cartazdacultura.com/2014/02/25/resenha-do-filme-12-anos-de-escravidão. 

 

Para Refletir: 

            Após reflexão do filme faça uma comparação da escravidão dos Estados 

Unidos com a do Brasil, comentando sobre o caráter violento, excludente e 

desumanizador que marcou a escravidão contra as populações africanas. 

 A escravidão acabou oficialmente nos Estados Unidos, no Brasil e em 

outros países, mas ela continua ocorrendo na produção de carvão e em fazendas 

de cana-de-açúcar e outras atividades agrícolas ou mesmo industriais do Brasil. 

As cenas da trama que mostram os escravos trabalhando em condições 

insalubres, não são muito diferentes das condições dadas aos trabalhadores 



deste setor em nosso país, na atualidade, o que torna o filme bastante atual e 

reflexivo. 

             

 

3.5- ATIVIDADE 5 

 

A QUESTÃO RACIAL NO BRASIL: HISTÓRIA E LEGISLAÇÃO 

 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana (BRASIL, 2004), a escola, enquanto instituição social responsável por 

assegurar o direito da educação a todo e qualquer cidadão, deverá se posicionar 

politicamente contra toda e qualquer forma de discriminação racial. É, pois, tarefa 

de todo e qualquer educador, independentemente do seu pertencimento étnico-

racial, crença religiosa ou posição política, incentivar atitudes positivas de 

agregação, pertencimento e respeito às diferenças. 

 Ainda conforme estas Diretrizes (BRASIL, 2004), o racismo, segundo o 

Artigo 5° da Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) é crime inafiançável e isso se 

aplica a todos os cidadãos e instituições, inclusive à escola. Para que o assunto 

seja mais aprofundado, é interessante conhecer a definição de racismo, 

preconceito e discriminação racial. 

 Segundo Souza e Croso (2007, p. 21), “racismo é a doutrina que defende 

a superioridade de certos grupos raciais e étnicos. É um modo hierárquico de 

classificação dos seres humanos que os distingue com base nas propriedades 

físicas e nos marcos culturais”. 

 De acordo com Sant’ana (2005, p. 62): 

 

Preconceito é uma opinião preestabelecida, que é imposta pelo meio, 
época e educação. Ele regula as relações de uma pessoa com a 
sociedade. Ao regular, ele permeia toda sociedade, tomando-se uma 
espécie de mediador de todas as relações humanas. Ele pode ser 
definido, também, como uma indisposição, um julgamento prévio, 
negativo, que se faz de pessoas estigmatizadas por estereótipos. 

 



 Para Souza e Croso (2007, p. 22) a discriminação racial é a 

materialização do racismo e do preconceito em determinadas ações. Elas 

colocam que: 

 

A discriminação racial é o racismo e o preconceito materializados em 
ações e condutas que desqualificam e inferiorizam um grupo em 
detrimento de outro. No Brasil, temos legislação que proíbe a 
discriminação racial, ou seja, o ato de discriminar o outro por conta de 
suas características étnico-raciais. 

 

 A Lei n. 10639/2003 apoia a demanda da comunidade afro-brasileira por 

reconhecimento, valorização e afirmação de direitos. Reconhecimento exige 

dentre outras coisas: 

 

A valorização e respeito às pessoas negras, à sua descendência 
africana, sua cultura e história. Significa buscar, compreender seus 
valores e lutas, ser sensível ao sofrimento causado por tantas formas de 
desqualificação: apelidos depreciativos, brincadeiras, piadas de mau 
gosto sugerindo incapacidade, ridicularizando seus traços físicos, a 
textura de seus cabelos, fazendo pouco das religiões de raiz africana. 
Implica criar condições para que os estudantes negros não sejam 
rejeitados em virtude da cor da sua pele, menosprezados em virtude de 
seus antepassados terem sido explorados como escravos, não sejam 
desencorajados de prosseguir estudos, de estudar questões que dizem 
respeito à comunidade negra (BRASIL, 2004, p. 12). 

 

 Essa Lei é uma medida política do governo, de reparações, 

reconhecimento e valorização de ações afirmativas. Políticas de reparações e de 

reconhecimento formarão programas de ações afirmativas, que são: 

 

[...] conjuntos de ações políticas dirigidas à correção de desigualdades 
raciais e sociais, orientadas para oferta de tratamento diferenciado com 
vistas a corrigir desvantagens e marginalização criadas e mantidas por 
estrutura social excludente e discriminatória. Ações afirmativas atendem 
ao determinado pelo Programa Nacional de Direitos Humanos, bem 
como a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, com o 
objetivo de combate ao racismo e a discriminações, tais como: a 
convenção da UNESCO de 1960, direcionada ao combate ao racismo 
em todas as formas de ensino, bem como a Conferência Mundial de 
Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Discriminações 
Correlatas de 2001 (BRASIL, 2004, p. 12). 

 



 Os estabelecimentos de ensino de diferentes níveis devem criar 

pedagogias de combate ao racismo e a discriminações elaboradas com o objetivo 

de educação das relações étnico/raciais positivas. 

 

AS DISCUSSÕES SOBRE A QUESTÃO RACIAL NO BRASIL NUMA 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 A Lei 10.639, instituída em 2003, é fruto de um longo percurso de luta 

contra o racismo e preconceito no País. Por muito tempo, no Brasil, o resultado do 

estudo das relações entre as raças dava a falsa impressão de que estas relações 

ocorriam de forma natural, pacífica e despretensiosa. Entretanto as relações 

raciais no Brasil são complexas, e, para entendê-las, é preciso compreender 

como as concepções racistas são construídas histórica e socialmente e como em 

tomo destas ideias são elaboradas as práticas preconceituosas. 

 Regueira (2004. p. 24), em seus estudos em torno das discussões sobre 

a questão racial no Brasil, ressalta que a tese da superioridade racial do homem 

branco foi sustentada pela ciência: 

 

Cabe lembrar que as sociedades ocidentais mais desenvolvidas se 
inspiram em teses de superioridade racial do homem branco, afirmadas 
pela ciência. As teorias darwinianas, com maior difusão em meados do 
século XIX, e as interpretações oportunistas dos conceitos de seleção 
das espécies e da vitória do mais apto, foram as responsáveis pela 
discriminação do negro, através de justificações científicas. Não foi por 
acaso ou pela vontade divina que o negro foi escravizado, 
comercializado e “naturalmente” conceitualizado como “raça inferior”. 

 

 A autora destaca que há uma relação entre racismo e a hierarquização 

das estruturas sociais: 

 

É importante mencionar que a conformação do Brasil em nação teve 
como pano de fundo, acordos voltados aos interesses das oligarquias 
nacionais. Nesse contexto, percebe-se, que a questão do negro 
brasileiro contempla três vertentes significativas de discussão: o racismo 
calcado no biologismo; a miscigenação, potencializada, em dado 
momento, pela “ideologia de embranquecimento” e, finalmente, a ideia 
de “democracia racial”. Essas três vertentes discursivas, de certa forma, 
explicam a discriminação e desigualdades observadas nas estruturas da 
sociedade brasileira (Op. cit., p. 27). 

 



 Desse modo, ocorreu uma evolução das vertentes de pensamento: do 

biologismo, na época da escravidão e do Brasil colonial, passando para a 

miscigenação após a libertação física dos escravos e, com as políticas de 

promoção e subsídios aos imigrantes europeus, a ideia de clareamento natural ou 

embranquecimento. 

 Nessa perspectiva, pode-se inferir que o homem negro, por sua 

constituição física mais forte que outras raças, teria potencial para ser escravo, 

trabalhar em posições que necessitassem de força física. As mulheres negras, 

fora do padrão europeu, seriam necessárias para fazer serviços domésticos, 

trabalharem como babás ou cozinheiras. 

 Cunha Júnior (2011) esclarece que, na transição do Brasil escravagista 

para o sistema republicano, apesar da riqueza do Brasil ter sido produzida pelas 

mãos dos trabalhadores negros, os recursos acumulados por este trabalho foram 

utilizados no processo de imigração de pessoas vindas da Europa. Para os 

imigrantes foram estabelecidas políticas públicas no intuito de trazer progresso e 

desenvolvimento para o Brasil. Essas pessoas não conheciam a língua 

portuguesa e não utilizavam as técnicas agrícolas próprias do País. O governo 

brasileiro teve que investir em educação para que esses grupos pudessem se 

adaptar em nossas terras. E o negro brasileiro, contudo, saía da escravidão para 

um sistema capitalista, sem escolarização e sem outra habilidade profissional a 

não ser a de ser escravo, como se sairia nessa história? Como a história mostrou 

de imediato, ele se saiu muito mal, continuando numa situação marginalizada, 

pouco diferente da situação de escravo. 

 No final do século XIX, tudo que significava progresso e desenvolvimento 

vinha da Europa. A ideia da mistura das raças tinha como objetivo aproximar o 

tipo racial do brasileiro ao europeu. Surge então uma nova vertente interpretada 

pela grande maioria dos intelectuais, a partir das considerações de Gilberto 

Freyre: a “democracia racial”: 

 

É possível que Freyre, convocado a autor ou inspirador da “democracia 
racial”, não tenha dado, inicialmente, a tal ideia o cunho politico e 
ideológico em que se traduziu posteriormente. De qualquer forma, a ideia 
de “democracia social”, transformada em mito, e apropriada, durante 
muitos anos, por regimes de exceção no país, não deve ser colocada de 
lado. Ou seja, é necessário alimentá-la como a possibilidade de se ter 



mesmo uma verdadeira democracia racial, ou, pelo menos, como algo a 
ser conquistado no adiante. Mesmo sendo uma construção utópica, sem 
hierarquizações injustas ou demarcadas por conceitos de raça e cor 
(REGUEIRA, 2004, p. 40). 

 

 Segundo Souza e Croso (2007), pela perspectiva da democracia racial 

nega-se os conflitos e tensões, com a mistura de raças todos são iguais, 

formando a imagem do “brasileiro cordial”. Mas, segundo estas autoras, o mito da 

democracia racial, ao desconsiderar a história da dominação do Brasil e negar o 

racismo, dissimula as desigualdades e as assimetrias entre negros e brancos. 

 Conforme Regueira (2004), o imaginário do brasileiro cordial, as raças 

vivendo em harmonia, sem conflitos gerou um interesse da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) pelas discussões 

raciais, a partir dos anos de 1950. Nesse período esta instituição patrocinou uma 

série de investigações sobre o tema. Essas pesquisas desenvolveram-se, 

basicamente, em regiões com economias tradicionais, tal como o Nordeste, bem 

como nas áreas mais modernas do Sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro. 

 Ainda segundo a autora, pesquisas acadêmicas surgidas nesta época e a 

produção de conhecimento de intelectuais ligados aos movimentos sociais negros 

geraram marcos importante para as discussões raciais, responsáveis por 

significativas conquistas em benefício da população. 

 Para Regueira (2004) são esses acontecimentos que podem ser 

destacados. O primeiro deles é a atuação do Teatro Experimental do Negro 

(TEN), associação político-cultural, que foi responsável pelo patrocínio do I 

Congresso do negro Brasileiro, realizado em agosto de 1950. Igualmente 

importante foi a Lei Afonso Arinos (1951), reconhecida como primeiro instrumento 

jurídico de repressão a atos de discriminação racial, que os enquadrou como 

contravenção. A seguir, a aprovação da Constituição Federal (1988) foi um passo 

fundamental, porque estabelece importantes dispositivos que demarcam a busca 

da igualdade material que, segundo Piovesan (2005), corresponde ao ideal de 

justiça como reconhecimento de identidades (igualdade) orientado pelos critérios 

gênero, orientação sexual, idade, raça, etnia e demais critérios. 

 A inauguração da primeira delegacia especializada em crime raciais na 

cidade do Rio de Janeiro durante o governo Leonel Brisola (1991), se constitui 



num marco histórico na luta contra o racismo. A Marcha Zumbi dos Palmares 

(1995), foi mais uma arma importante contra o racismo, pela cidadania e a vida, 

quando foi entregue ao então presidente Fernando Henrique Cardoso um 

documento sobre a situação do negro, bem como um programa de ações para a 

superação do racismo e das desigualdades raciais no País. Por sua vez, o projeto 

de Lei n. 3.198 em 2000, Estatuto da igualdade racial, de autoria do senador 

Paulo Paim, ainda como deputado, marca o formalismo legal necessário para 

reduzir o preconceito. E, finalmente, a III Conferência Mundial de Durban, foi uma 

forte mobilização contra o racismo, a discriminação racial, xenofobia e 

intolerâncias correlatas, realizada na cidade de Durban, na África do Sul, em 

2001, (Souza e Croso, 2007). 

  Piovesan (2005, p. 50), destaca que, quanto ao prisma racial, o 

documento oficial brasileiro apresentado a esta Conferência defendeu a adoção 

de medidas afirmativas para a população afrodescendente nas áreas de 

educação e trabalho: 

 

O documento propôs a adoção de ações afirmativas para garantir o 
maior acesso de afrodescendentes às universidades públicas, bem como 
a utilização, em licitações públicas, de um critério de desempate que 
considere a presença de afrodescendentes, homossexuais e mulheres 
no quadro funcional das empresas concorrentes. A conferência de 
Durban, em suas recomendações, pontualmente nos parágrafos 107 e 
108 endossa a importância de os estados adotarem ações afirmativas 
para aqueles que foram vitimas de discriminação racial, xenofobia e 
outras formas de intolerância correlatas. 

 

 Souza e Croso (2007) afirmam que, a partir da assinatura do “Plano de 

ação contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e intolerâncias 

correlatas” elaborados na Conferência de Durban, houve o reconhecimento do 

racismo e suas consequências e um comprometimento das instituições 

participantes do evento em adotar políticas de ações afirmativas. E, a partir daí, 

ocorreram intensos debates sobre a promoção da igualdade das relações étnico-

raciais nas escolas e, em 2003, foi sancionada a Lei n. 639/2003. 

 Desse modo, a legislação veio, no Brasil, tentar solucionar um problema 

histórico, que se arrastava há muito tempo sem o devido amparo formal para 



combater as diferentes formas de segregacionismo racial, veladas ou não, que se 

evidenciam na história do País.  

 

 Após leitura do texto, faça suas considerações, socializando com o grupo. 

 

3.6- ATIVIDADE 6 

 

CONSTRUÇÃO DA IGUALDADE 

 “A Construção da Igualdade – História da Resistência Negra no Brasil”, o 

vídeo contribui na a aplicação da Lei n. 10.639, que torna obrigatória a inclusão, 

no currículo das escolas, o estudo da História da África e Cultura Afro-brasileira. 

Trás depoimentos de acadêmicos, escritores, artistas em geral e ações do 

movimento negro. (Parte 1 – Parte 2). (www.portalceap.org.br). 

 O primeiro artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

afirma que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

família, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, nos 

movimentos sociais e nas manifestações culturais. 

 Portanto, reflita sobre as questões: 

 Como os afrodescendentes têm sido representados no seu Plano de Trabalho 

Docente? 

 A cultura afro-brasileira tem sido trabalhada de maneira adequada pelas 

escolas com as quais vocês trabalham ou tem contato pedagógico? 

 Como ampliar o currículo se nos livros didáticos, a história e a cultura afro-

brasileiras ficam restritas ao trabalho, à lógica da submissão, à imagem do 

escravo como um não sujeito social no período colonial? Além disso, como 

considerar os africanos como sujeitos históricos e ampliar a compreensão 

sobre a abolição em 13 de maio de 1888 se boa parte dos livros didáticos não 

trazem a luta cotidiana dos próprios escravos pela abolição? 

 

 

 

 



4 - CRONOGRAMA  

 

ATIVIDADES № DE ENCONTROS 

Atividade 1 01 

Atividade 2 03 

Atividade 3 01 

Atividade 4 01 

Atividade 5 01 

Atividade 6 01 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 



       INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

1. Idade 

( ) menos de 1 anos          ( ) de 21 a 30 anos 

( ) de 31 a 40 anos            ( ) mais de 40 anos 

  

2. Tempo de trabalho como docente na Educação Básica. 

( ) menos de um ano                               ( ) de um a dois anos 

( ) de dois anos e um mês a três anos     ( ) de três anos a quatro anos 

( ) de quatro a cinco anos                        ( ) mais de cinco anos 

 

3. Tempo de trabalho na Educação de Jovens e Adultos. 

( ) menos de um ano                                 ( ) de um a dois anos 

( ) de dois anos e um mês a três anos         ( ) de três anos a quatro anos 

( ) de quatro a cinco anos                          ( ) mais de cinco anos. 

 

4. Curso de Graduação:........................................................................ 

Outro curso de graduação:............................................................... 

 

5. Curso de Especialização:................................................................. 

 

6. Qual seu conhecimento da Educação de Jovens e Adultos? 

 

 

 

 

 

7. Como desenvolver a temática História e Cultura Afro-brasileira em 

disciplinas diversificadas? 

 

 

 



8. Você considera que as Políticas Públicas da Educação possibilita a 

consecução do Artigo 205 da Constituição Federal “a educação como 

direito de todos e dever do Estado e da Família”? 

(  ) Sim                        ( ) Não 

Justifique: 

 

 

 

 

9. Você considera que a educação é um ato político? Por quê?  

 

 

 

 

 

10. Ensinar História e Cultura Afro-brasileira é uma questão curricular de 

caráter obrigatório. Você considera que há participação da comunidade 

escolar sobre a questão? As pessoas se sentem comprometidas com os 

objetivos e planos de ação propostos pela escola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relação dos materiais a serem entregues aos professores cursistas. 

 

- Lei 10639/2003; 

- Parecer do CNE/CP 003, de 10 de março de 2004; 

- Resolução nº 01, de 17 de junho de 2004; 

- Lei 11645?2008; 

- Projeto Lei 3891/2008; 

- Plano Nacional para implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para         

  Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

  Afro-Brasileira e Africana; 

- Texto: A presença Africana no Brasil; 

- Texto: A questão racial no Brasil: História e Legislação; 

- Resenha do Filme 12 Anos de Escravidão. 

  

 

 

 

 

 

 

 


