
 

PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC - SP 

 

 

 

 

 

 

VALDERLEI FURTADO LEITE  

 

 

 

DIVERSIDADE CULTURAL E RACIAL: DESDOBRAMENTOS 

DA LEI 10639/2003 NAS PRÁTICAS ESCOLARES DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2010 



 

PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC - SP 

 

 

 

VALDERLEI FURTADO LEITE 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIDADE CULTURAL E RACIAL: DESDOBRAMENTOS DA 

LEI 10639/2003 NAS PRÁTICAS ESCOLARES DO ESTADO DE 

SÃO PAULO. 

 

 

 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora da 
Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, como exigência parcial para obtenção 
do título de Doutor em Ciências Sociais-
Antropologia, sob a orientação da Profª. Dra. 
Maria Helena Villas Bôas Concone. 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2010 



 

 

I 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

Na trajetória de construção do presente trabalho certamente foi possível perceber o 

quanto se faz relevante o apoio de profissionais da academia, colaboradores de 

pesquisa, família e amigos. 

Agradeço a todos que contribuíram direta ou indiretamente neste percurso e em 

especial a Prof. Dra. Maria Helena Villas Bôas Concone pelas orientações e pela 

socialização de seus conhecimentos preciosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II 

RESUMO 

 

 

Com a aprovação da Lei 10.639, sancionada em Nove de janeiro de 2003, torna-se 
obrigatório, no Ensino Fundamental e Médio, o ensino sobre História e Cultura afro-
brasileira e africana, estabelecendo-se a necessidade de novas diretrizes 
curriculares nacionais. 

Esta Lei foi resultado da luta de vários movimentos sociais que apontavam a forma 
desqualificadora com que a História e a Cultura Afro-brasileira e Culturas e História 
Africana eram tratadas no ensino brasileiro. 

Acredita-se que uma abordagem melhor embasada em conhecimento histórico, 
antropológico,sociológico e político contribuirá significativamente para que as 
gerações de estudantes brasileiros tenham uma visão nova dessas realidades e no 
sentido de que o segmento negro se fortaleça, aumentando a auto estima. 

A Lei 10.639/03 é uma das muitas conquistas da luta de vários movimentos, pela 
forma violenta que os negros foram tratados no passado, que hoje ainda marcam 
profundamente o presente das futuras gerações de crianças, jovens e adultos que 
estão nas escolas, principalmente as públicas e a inclusão da História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana nos currículos, contribuirá significativamente para que essas 
gerações se fortaleçam, portanto, aumentando a sua auto-estima. 

Identificando a importância do tema para a conscientização das relações étnico-
raciais, procuramos, através do presente trabalho, discutir questões relativas à 
efetiva implementação nas escolas paulistas e analisar os principais aspectos da 
referida lei, comentando-a. 

Para um maior entendimento do tema abordaremos ainda o multiculturalismo e a 
práxis educativa voltada para a multiculturalidade, lembrando que a preocupação 
com as diferenças culturais, a pluralidade cultural e o multiculturalismo estão sendo 
mais enfatizadas nas diretrizes nacionais para a Educação Básica após a 
promulgação da Lei em questão. 

O trabalho foi realizado por intermédio de uma investigação bibliográfica realizada 
em livros, artigos e internet, foi elaborada uma pesquisa exploratória qualitativa, cujo 
objetivo foi o de obter as informações relevantes sobre os desdobramentos da Lei 
10639/2003 nas práticas escolares e analisar como, na opinião de professores, 
colaboradores que trabalham nas oficinas pedagógicas das diretorias de ensino e 
educadores, o ensino da cultura afro-brasileira está sendo transmitido aos alunos de  
escolas dos municípios de São Paulo, Grande ABC, Litoral Paulista  e interior do 
estado. 

 

 
Palavras chave: Lei 10.639/03; Cultura afro-brasile ira; Multiculturalidade 
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ABSTRACT 

 
According to the approval of Law 10.639/2003, endorsed on January 9, 2003, it 
becomes mandatory to teaching History and culture Afro-Brazilian  and African for 
Elementary and High school, establishing the need for new Brazilian Curricular 
Directives. 
 
This law was a result of class-conflict that indicated the disqualified aspects that were 
handled Brazilian education in relation to History and culture Afro Brazilian and 
African.  
 
It is believed that a better approach based on historical knowledge, anthropological, 
sociological and political will contribute significantly to provide a new vision about 
these subjects to Brazilian students and consequently increase the self-esteem to 
encourage the black segment of population. 
 
Law 10.639/03 is one of the most victories from the conflict of classes, to be due by 
the violent way that negroes were treated in the past, and even nowadays mark 
profoundly the future of children, youth and adults generations who are in schools, 
especially in the public school where the inclusion of History and Culture Afro-
Brazilian and African in Curricular Directives will help them.  
 
Identifying the importance of the issue to the awareness of ethnical relations, we 
seek by this research discussing issues related to the effective implementation in São 
Paulo schools and analyze the main aspects of the law, commenting on it.  
 
For a better comprehension of the issues we will approach the multiculturalism and 
the educative praxis oriented to the multicultural way. It is important to clarify that the 
preoccupation on culture differences, the cultural plurality and the multiculturalism are 
being emphasized to national directives focusing the Basic education after the 
publishing of the referred law. 
 
The study was conducted by a research bibliography based on books, articles and 
Internet, it was developed by an exploratory qualitative research, in order to achieve 
the goal and the relevant information about the deployment of Law 10639/2003 in 
school practices and analyze how, in view teachers, employees who work in 
educational workshop deal with teaching culture African-Brazilian in “São Paulo” 
schools, “Grande ABC”, “Paulista” coast and Countryside. 
 

Keywords: Law 10.639/03; Afro-Brazilian Culture; Mu lticulturalism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A influência da cultura européia sobre o mundo teve sua origem ainda no 

Império Romano e se estendeu até meados do século XIX, quando todo o continente 

africano foi partilhado pelos impérios britânico, francês, alemão, belga e italiano. Na 

mesma época, consolidava-se o controle ocidental sobre o subcontinente indiano, a 

Indochina e outras partes da Ásia.  

 Um dos fatores de maior importância da influência cultural européia foi, 

sem dúvida a descoberta das América em 1492 pelos Espanhóis, que, ao 

procurarem uma rota marítima para a Índia, que era a fonte da seda e das 

especiarias, produtos que tinham um grande valor comercial no “velho continente”, 

navegaram para oeste, encontrando o “Novo Mundo”.  Deu-se inicio à colonização 

das Américas. Nesse período de expansão, os portugueses também tiveram seu 

papel na conquista de vários lugares, dentre os quais se destaca a colonização do 

Brasil. 

O Brasil possui uma das maiores diversidades culturais do mundo, pois foi 

constituída por uma grande multiplicidade de raças e etnias, resultante da presença 

dos povos indígenas, a introdução dos povos negros vindos da África para a prática 

de trabalho escravo, a colonização portuguesa, as influências da cultura francesa e 

holandesa nas cidades litorâneas brasileiras, e finalmente a marcante presença de 

imigrantes dos mais diversos países. 

 Esta miscigenação racial e social, presente ao longo da formação étnica 

brasileira, nunca foi valorizada graças à adesão a uma visão eurocêntrica. De fato 

desta perspectiva, quaisquer manifestações culturais estranhas às tradições do 

Velho Mundo ou populações que se afastassem do padrão europeu (como a 

população indígena e negra), tendiam a ser avaliadas como inferiores, atrasadas ou 

primitivas. Pensadores brasileiros apoiados naquela perspectiva viam então como 

fator de atraso do país a miscigenação ou a presença maciça de negros e índios na 

população. Em razão dessa desvalorização em momentos diferentes de nossa 

História duas soluções se apresentavam: o estímulo à imigração européia 

(“branqueamento da população”) ou desenvolvimento da educação (como fator 

“avanço civilizador”). Estas posições se alternaram ou se superpuseram com maior 
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ou menor força especialmente no período que precedeu de perto ou se sucedeu à 

abolição da escravatura. 

No que concerne a este trabalho é a questão da educação que nos 

interessa. Podemos dizer que na História moderna da Educação no Brasil, a Escola 

foi colocada de modo enfático como instrumento de formação, de superação das 

diferenças e de ascensão social, individual e coletivamente. 

Não deve ser esquecido o esforço de Roquette Pinto, educador e pioneiro 

radialista que buscou tornar o rádio um instrumento de educação e divulgação 

cultural no país. Intelectuais preocupados com a questão educacional lançaram em 

março de 1932 o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Para tomar um de 

seus signatários podemos citar Fernando de Azevedo que associa educação e 

democracia. No seu “A Educação entre dois Mundos”, comentando e destacando o 

“Manifesto dos Pioneiros”, aponta a Educação como “direito biológico de cada 

indivíduo à sua educação integral”, cabendo evidentemente ao Estado “a 

organização dos meios de tornar efetivos” estes direitos; a educação é então uma 

“função essencialmente pública”. Nas palavras deste sociólogo e educador:  
 

(...) Mas do direito de cada indivíduo à sua educação 
integral decorre logicamente para o Estado que o 
reconhece e o proclama, o dever de considerar a 
educação, na variedade de seus graus e manifestações, 
como uma função social e eminentemente pública, que 
ele (o Estado) é chamado a realizar, com a cooperação 
de todas as instituições sociais. A educação que é uma 
das funções de que a família se vem despojando em 
proveito da sociedade política, rompeu os quadros do 
comunismo familial e dos grupos específicos... para se 
incorporar definitivamente entre as funções essenciais e 
primordiais do Estado.(AZEVEDO, 1958, p.67)1 

 
Nessa mesma obra na continuidade da discussão do item “O Estado em 

face da Educação”, Azevedo afirma que: 
 

(...) cabe evidentemente ao Estado (efetivar) um plano 
geral de educação, de estrutura orgânica, que torne a 
escola acessível, em todos os seus graus, aos cidadãos 
a quem a estrutura social do país mantém em condições 
de inferioridade econômica para obter o máximo de 
desenvolvimento de acordo com suas aptidões vitais. 
Chega-se por esta forma, ao princípio da escola para 
todos, ‘escola comum ou única’, que tomado a rigor só 
não ficará na contingência de sofrer quaisquer restrições, 
em países em que as reformas pedagógicas estão 
intimamente ligadas com a reconstrução fundamental 

                                                 
1 AZEVEDO, Fernando de. A educação entre dois mundos: problemas perspectivas e orientações. 
Obras Completas Volume XVI, pp. 59-81. São Paulo: Melhoramentos, 1958. 
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das relações sociais. Em nosso regime político o Estado 
não poderá, decerto, impedir que, graças à organização 
de escolas privadas de tipos diferentes, as classes mais 
privilegiadas assegurem a seus filhos uma educação de 
classe determinada; mas está no dever indeclinável de 
não admitir, dentro do sistema escolar do Estado, 
quaisquer classes ou escolas, a que só tenha acesso 
uma minoria por um privilégio exclusivamente 
econômico. (...) a ‘escola única’ se entenderá entre nós 
(...) como a escola oficial, única, em que todas as 
crianças, de 7 a 15, todas ao menos que, nessa idade 
sejam confiadas por seus pais à escola pública, tenham 
uma educação comum, igual para todos. .(AZEVEDO, 
1958, p.69) 

 
Além de Roquette e Azevedo, podemos lembrar Anísio Teixeira 

(signatário) e na geração seguinte Darcy Ribeiro. Apostava-se, pois na Escola 

Pública de qualidade e na formação ou aperfeiçoamento do Magistério (a criação 

dos Centros Educacionais ligados ao INEP na gestão de A. Teixeira é um bom 

exemplo) para a chamada “modernização do país”. A Educação seria a “porta de 

entrada” na modernidade para os egressos do sistema escravista. 

A realidade do sistema público de ensino - fragmentado, desigualmente 

distribuído no imenso território nacional, questões históricas às quais se somam 

novas, como os planos de carreira e remuneração do magistério e perda da 

importância da educação, tanto do ponto de vista político como da cultura nacional – 

frustrou (com honrosas exceções) a visão dos idealizadores e idealistas de uma 

educação inclusiva. 

 A política educacional brasileira traz a exclusão já em seu bojo, pois não 

só o preconceito de classe, mas também o preconceito de raça e as propostas 

curriculares voltadas para as classes populares constituem-se em falácias e 

fortalecem o mito da democracia racial. Na medida em que não inclui a História da 

África e da cultura afro-brasileira nos currículos escolares do país, nossa política 

educacional não leva em conta a identidade dos negros, não respeita seu modo de 

ser e pensar o mundo; resiste a considerar a imensa influência que a cultura africana 

sempre exerceu sobre o modo de ser do brasileiro, com seus mais de 40% da 

população negra e mestiça. Esse segmento, com escolaridade insuficiente e padrão 

de vida bem abaixo da média, precisa conhecer a história brasileira sob o ponto de 

vista não dos vencedores, mas do daqueles que realmente foram protagonistas. 

 O professor, nesse sentido, é um elemento básico do ato pedagógico e 

pode ser um aliado extremamente importante para romper os elos dessa cadeia da 
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alienação referente ao tema. Tem, contudo, uma formação elitista e preconceituosa. 

Esse fato advém por desconhecimento do assunto e por falta de oportunidade em 

discutir essa temática, já que desde os cursos de formação de professores é quase 

nula a inclusão de alguma disciplina que trate da cultura afro-brasileira. 

 Na opinião de Lira (2005, p. 4)2: 
 

A prática pedagógica em nosso país deve utilizar 
metodologias que considerem a essência do ser 
humano, sua integralidade, e seu papel sócio-cultural 
como sujeito na história, perdendo seu caráter 
humanizador, que não educa baseado no respeito às 
diferenças físicas, intelectuais, psicológicas e 
emocionais. 

 
Assim, faz-se necessário a desconstrução de antigas formas de 

convivência, na construção de uma práxis educativa que compreendendo a 

multiculturalidade, possa aderir às contribuições transformando-se em práxis 

multicultural, pois:. “Não há outro caminho para a humanização – a sua própria e a 

dos outros -, a não ser uma autêntica transformação da estrutura desumanizante” 

(FREIRE, 1980, p.75)3.  

O multiculturalismo (ou pluralismo cultural) é um termo que descreve a 

existência de muitas culturas numa localidade, cidade ou país, sem que uma delas 

predomine. 

O pluralismo cultural começou a ser questionado a partir dos anos 1950, 

quando “foi proposto um novo modelo [a coexistência de várias culturas] chamado 

de “pluralismo multicultural” ou “multiculturalismo pluralista”, contra as teorias 

assimilacionistas, que esperavam que os grupos minoritários se adaptassem à 

cultura e aos valores dos grupos dominantes, (SILVA, 2003, p. 25-26)4. 

Segundo Praxedes (2004)5: 
 

Os multiculturalismos nos ensinam que reconhecer a 
diferença é reconhecer que existem indivíduos e grupos 
que são diferentes entre si, mas que possuem direitos 

                                                 
2 LIRA, Hellen de Andrade. Multiculturalidade e suas possibilidades (que pode praticar-se ) na 
práxis educativa.  V Colóquio Internacional Paulo Freire – Recife, 19 a 22-set. 2005. Publicado na 
internet em <http://www.paulofreire.org.br/asp/template.asp?secao=coloquios&sub=5coloquio>. 
3 FREIRE, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação. São Paulo: Cortez e Moraes, 1980. 
4 Silva, Gilberto Ferreira da.. Multiculturalismo e educação intercultural: vertentes históricas e 
repercussões atuais na educação. In: Fleuri, Reinaldo Matias (Org.). Educação intercultural: 
mediações necessárias . Rio de Janeiro: DP&A. p. 17-52., 2003. 
 

5 PRAXEDES, Walter.  A diversidade humana na escola: reconhecimento, multiculturalismo e 
tolerância. Artigo publicado na Revista Espaço Acadêmico, nº 42, novembro de 2004, disponível na 
internet em <www.espacoacademico.com.br/042/42wlap.htm>. 
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correlatos, e que a convivência em uma sociedade 
democrática depende da aceitação da idéia de 
compormos uma totalidade social heterogênea na qual: 
a) não poderá ocorrer a exclusão de nenhum elemento 
da totalidade; 
b) os conflitos de interesse e de valores deverão ser 
negociados pacificamente; 
c) a diferença deverá ser respeitada. 

 
O Brasil, como toda a região que compreende as Américas, caracteriza-se 

pela presença de vários modelos de multiculturalidade surgidos ao longo do seu 

contraditório processo de formação. Esses modelos abrangem, na atualidade, 

expressões de resistência localizadas em enclaves isolados que não se integram 

nas sociedades nacionais (grupos indígenas, remanescentes de negros 

escravizados ou mesmo agrupamentos descendentes de imigrantes asiáticos).  

Além da sua própria formação, um outro fator tem contribuído para a 

desconstrução da cultura nesse continente: a globalização. 

Ao empreender uma ampla unificação de mercados e, ao mesmo tempo, 

a conseqüente padronização de hábitos de consumo, acelerando a sua massificação 

em escala mundial, seja em função das recentes transformações tecnológicas que 

atingem os meios de comunicação, seja pôr causa da tendência de fusão de 

indústrias culturais como a do audiovisual e da informática, a globalização não só 

ameaça as diferenças culturais entre os povos, mas, criando meios novos e mais 

ágeis de comunicação entre eles, suscita o risco de uniformização cultural; essa 

uniformização comprometeria as identidades culturais e alguns autores acreditam 

que, por essa via, colocaria em questão a própria soberania das nações (Bayardo & 

Lacarrieu, 1998; Featherstone, 1990; Tomlinson, 1999). 

Nesse ambiente, a necessidade de um novo modelo de educação, que 

encontre na multiculturalidade, suas possibilidades a uma práxis multicultural que 

possa contribuir nesse processo de transformação social torna-se essencial.  

A multiculturalidade é o denominador comum dos movimentos atuais em 

direção à democratização da educação em todo o mundo. 

A necessidade de aprofundar o estudo sobre a questão étnica no Brasil 

ficou mais subsidiada com a promulgação da Lei n° 1 0.639, de 09 de janeiro de 

2003 que altera a Lei 9394/96 e torna obrigatória, nos currículos dos níveis 



 

 

13 

fundamental e médio, em estabelecimentos oficiais e particulares do país, a inclusão 

da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”.  

 Desde que deixaram de ser considerados como bens e passaram à 

condição de pessoas, após a abolição da escravidão no Brasil, os negros e seus 

descendentes sempre reivindicaram seus direitos, dentre eles a parcela que lhes 

compete quanto às suas tradições e cultura que, de certa forma, alteraram e 

contribuíram para a formação da cultura brasileira. 

 Sabe-se, através dos fatos históricos e pela bibliografia consultada para o 

desenvolvimento deste trabalho, que a abolição da escravatura ocorreu devido à 

forte pressão econômica exercida, principalmente pela Inglaterra sobre o Brasil. 

Além desse fato, acontecimentos internacionais de 1860, como a 

libertação dos escravos no Império português, francês e dinamarquês e 

principalmente o fim da escravidão nos EUA, deixaram a Monarquia em situação 

desconfortável. Em 1866, a sociedade abolicionista de Paris pediu ao Imperador 

D.Pedro II que acabasse com a escravidão.  A abolição era defendida pelos que 

viam nessa instituição as razões do atraso do país. Abolicionistas como Joaquim 

Nabuco, Rui Barbosa, José do Patrocínio, André Rebouças, Luís Gama e Antônio 

Bento defendiam o fim do cativeiro e a reforma agrária para o país.  

A abolição da escravatura no Brasil não garantiu a integração social do 

negro na nova estrutura econômica e política do país. As formas de luta coletiva 

contra a escravidão se deram por todo canto do Brasil através dos quilombos, 

mocambos e pelas irmandades religiosas que organizavam compras de africanos 

escravizados para libertá-los. O negro, apesar de liberto pela lei, foi excluído 

socialmente, e até hoje podemos observar esse fato observando a população das 

periferias e das favelas nos grandes centros urbanos de nosso país. 

Segundo a Profª Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva6, há muitas 

décadas a comunidade afro-brasileira vinha exigindo um reconhecimento das 

pessoas negras, da sua descendência africana, de sua cultura e sua história. Desta 

forma, o atendimento a essa necessidade se concretizou através da Lei n° 10.639. 

                                                 
6 Profª Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, relatora no Conselho Nacional de Educação, ao subsidiar 
o Parecer n° 003/2004 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 



 

 

14 

Porem, somente a lei não basta para ocasionar, de fato, uma mudança curricular em 

nossas escolas, na formação e na prática dos profissionais da educação.  

Apesar dos negros terem conquistado a tão sonhada liberdade através a 

abolição da escravatura, na realidade, eles não conseguiram ser inseridos no 

aspecto social devido à discriminação e racismo existente. 

O Brasil foi o último país do mundo a abolir o trabalho escravo de pessoas 

de origem africana, em 1888 e, apesar de não ter sido imposta nenhuma forma de 

segregação após a abolição, os ex-escravos tornaram-se totalmente marginalizados 

em relação ao sistema econômico vigente. Além disso, conforme nos afirma 

Heringer (1999)7: 

 

O governo brasileiro iniciou na segunda metade do 
século XIX o estímulo à imigração européia, numa 
tentativa explícita de "branquear" a população nacional. 
Milhões de imigrantes europeus entraram no país 
durante as últimas décadas do século XIX e o início do 
século XX. Essa força de trabalho foi contratada 
preferencialmente tanto na agricultura como na indústria 
que estava sendo implantada nas principais 
cidades.(HERINGER, 1999, p.2) 

 

A intenção de “branquear” a população por crenças em superioridade de 

raças fez com que surgisse uma idéia, apoiada pela maioria da população que 

efetivamente as pessoas negras, apesar de mais fortes fisicamente eram 

mentalmente inferiores. Com isso a oportunidade de inclusão dessas pessoas na 

sociedade e, principalmente na educação começou a se tornar dificultosa. Esse fato 

justifica a utilização dos negros e seus descendentes, desde a abolição da 

escravatura até os dias atuais em serviços manuais ou braçais. 

Hasenbalg8 confirma esse fato em sua obra “Os números da cor”, de 

1996: 

 

Mais de um século depois da abolição da escravidão, o 
trabalho manual continua a ser o lugar reservado para os 
afro-brasileiros. Em oposição ao que afirmaram as 
teorias sobre modernização, a estrutura de transição 
fornecida pelo rápido crescimento econômico nas últimas 

                                                 
7 HERINGER, Rosana. Desigualdades raciais e ação afirmativa no Brasil: reflexões a partir da 
experiência dos EUA. In: HERINGER, Rosana (org) A cor da desigualdade: desigualdades raciais no 
mercado de trabalho e ação afirmativa no Brasil. Rio de Janeiro: IERÊ-IFCS/UFRJ, 1999. p. 39-86. 
8 HASENBALG, C.Os Números da Cor. Rio de Janeiro: Centro de Estudos Afro-Asiáticos, 1996. 



 

 

15 

décadas não parece ter contribuído para diminuir de 
maneira significativa a distância existente entre os 
grupos raciais presentes na população.  (HASENBALG, 
1996, p.15). 
 

Nesse aspecto, os negros brasileiros têm feito pouco progresso na 

conquista de profissões de maior prestígio social, no estabelecimento de seus 

próprios negócios e na ocupação de posições de poder político. Eles ainda 

concentram-se em atividades manuais que exigem pouca qualificação e 

escolaridade formal. As desvantagens acumuladas através da história brasileira 

tornaram o sucesso difícil para a população afro-brasileira. 

Uma ação que pode começar a reverter essa situação está em uma 

educação que não seja discriminatória nem racial, que permita a igualdade de 

oportunidades para todos. 

 De acordo com documentos do SEED (2005)9, agora que se tem uma lei 

que pode mudar o comportamento e ideologia até então aceitos como normais pela 

população, a escola precisa avançar na articulação da lei e seus princípios 

norteadores com a prática do dia-a-dia.  

No que diz respeito à cultura negra, Algumas sugestões de atividades são 

apresentadas por este documento, tais como: 
 

• 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 como 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 afro 
descendentes e de sua cultura nos meios de 
comunicação de massa (em especial na TV). (SEED, 
2005, p.36) 

 

Com tantas alternativas e idéias, cabe agora aos professores 

desenvolverem um trabalho que propicie a implementação da lei, bem como auxilie 

na transmissão de informações mais coerentes com a realidade e história. 

                                                 
9 Cadernos temáticos: inserção dos conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana nos 
currículos escolares/ Paraná. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Educação. 
Departamento de Ensino Fundamental. – Curitiba: SEED-PR, 2005. 
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Na realidade, o que podemos constatar no Brasil é que, devido sua 

dimensão e realidade histórica, cultural e sócio econômica, a diversidade cultural e 

racial ficam bem visíveis nas contradições e nos conflitos que se manifestam nas 

relações cotidianas. 

 Surge então a discriminação que dá origem à desigualdade, tornando-se 

impedimento para que a justiça social se estabeleça e, conseqüentemente, seja 

negado aos discriminados o direito à cidadania.  

Desigualdades sociais fundadas em diferenças, seja na condição de sexo 

ou na condição étnico-racial, têm atraído a atenção dos vários estudiosos e 

pesquisadores brasileiros que têm despendido grandes esforços no sentido de medi-

las com o intuito de dar embasamentos para futuras políticas e ações, tanto dos 

movimentos sociais, quanto dos organismos governamentais. 

De acordo com Silva (2009)10 

O intenso debate em curso no espaço público em torno 
do binômio: raça e classe - principalmente depois que a 
mídia expôs a guerra de posições travada entre os lados 
contra e a favor da criação de políticas públicas de ação 
afirmativa e seus mecanismos (como as cotas) para afro-
descendentes na educação pública superior e pela 
aprovação do Estatuto da Igualdade Racial - coloca na 
centralidade do debate a questão “Discriminação Racial 
e desigualdade social”. (SILVA, 2009, p.1) 

 

O conceito de discriminação, apesar de literalmente significar ‘tratar 

alguém de uma forma diferente’, pode ser definido como um comportamento 

manifesto, geralmente apresentado por uma pessoa preconceituosa, que se exprime 

através da adoção de padrões de preferência em relação aos membros do próprio 

grupo e/ou de rejeição em relação aos membros dos grupos externos. 

Em economia, a discriminação é geralmente definida como tratamento 

desigual de iguais baseados em critérios irrelevantes para a atividade envolvida.  

Borjas (1996) apud Santos (2005)11 determina a existência de 

discriminação econômica no mercado de trabalho, quando diferenças de 

                                                 
10 SILVA, Luiz Fernando Martins. Discriminação Racial & Desigualdade Social na Ordem do Dia. 
Artigo publicado em 19/11/2009. 
11 SANTOS, S. A dos. A lei nº 10.639/03 como fruto da luta anti-racista do movimento negro. In: 
Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei federal nº 10.639/03. Brasília: MEC/SECAD, 2005, 
236 p. 
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rendimentos e de oportunidades de emprego ocorrem entre trabalhadores com 

habilidades iguais no mesmo emprego. Em outras palavras: 

 

Trabalhadores com mesmo nível educacional, 
treinamento, experiência e produtividade têm seus 
rendimentos diferenciados devido à sua raça, sexo, 
religião, orientação sexual, nacionalidade e outras 
características irrelevantes para o exercício de seu 
trabalho. (SANTOS, 2005, p.14) 
 

A discriminação racial existente em no Brasil exclui os membros da 

comunidade negra da sociedade geral e “relegando-os a uma cidadania 

amedrontada" (ABREU, 1999, p.151)12, conforme evidenciam as diversas análises 

de natureza sociológica e antropológica, bem como os indicadores sociais 

produzidos por pesquisas realizadas pelas diversas instituições como o IPEA, o 

IBGE, e o PNUD (ONU), que apontam a grande marginalização desse grupo social 

na educação, no mercado de trabalho, na expectativa de vida etc., demonstrando o 

abismo quanto à qualidade de vida e poder econômico que separam a população 

branca da negra. Em outras palavras podemos afirmar que O racismo anti negro 

existente no Brasil, embora dissimulado pelo mito da democracia racial, exclui os 

afro-brasileiros da sociedade inclusiva, do direito a terem direitos. 

Com esse panorama, cabe ao Estado a criação de políticas públicas de 

redistribuição de renda e equalização de posições excessivamente desvantajosas, 

dentre as quais as políticas de ação afirmativa devem alcançar a igualdade real, pois 

é dever de um Estado de Democrático de Direito Social promover o equilíbrio social. 

Quando o Estado não age de forma satisfatória nesse sentido, temos o 

que chamamos de desigualdade social, tão presente em nosso país. 

No Brasil, desde a extinção da escravidão, a comunidade afro-brasileira 

não tem sido contemplada com políticas públicas de caráter compensatório. O 

legado deixado pela perspectiva liberal grifou no curso da trajetória do afro-

descendente o desassossego e a pobreza. O endosso às políticas públicas 

reparatórias vem no resgate à dignidade de uma comunidade que encontra-se 

afastada da denominada sociedade inclusiva.  

                                                 
12 ABREU, Sérgio. Os descaminhos da Tolerância. O afro-brasileiro e o princípio da Igualdade e da 
Isonomia no Direito Constitucional.1ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999. 
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 Com a Lei 10.639, o combate ao racismo e a promoção da igualdade no 

espaço escolar não se dão apenas pela luta incansável de ativistas do Movimento 

Negro e alguns poucos professores. Além de contemplar uma área ignorada pelo 

ensino tradicional, a lei pode fomentar as discussões sobre racismo e inclusão. 

De acordo com a referida lei, 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 devem fazer parte de todo o currículo escolar, em 

especial, nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira, o que 

assinala a necessidade de estabelecer novas diretrizes curriculares nacionais para a 

educação das relações étnico-raciais no Brasil, englobando, evidentemente, essas 

disciplinas. 

Diante tal fato, a necessidade de uma ampla reformulação curricular, 

acompanhada de um programa de formação de professores de maneira a 

instrumentalizá-los para o trabalho com a diversidade torna-se essencial para que a 

Lei 10.639 seja implementada. Mas não podemos esquecer que idéias e atitudes 

preconceituosas, eventualmente existentes ainda a mente de muitos profissionais, 

devem ser modificadas para que atitudes preconceituosas e racistas deixem de 

existir. 

A realidade nos mostra que muitos professores, formados ou em 

formação, com raras exceções, nunca tiveram, em suas graduações, contato com 

disciplinas específicas sobre a História da África.  

Oliva (2003)13 acrescenta ainda que: 
 

... a grande maioria dos livros didáticos de História 
utilizada nesses níveis de ensino não reserva para a 
África espaço adequado, pouco atentando para a 
produção historiográfica sobre o Continente. Os alunos 
passam assim, a construir apenas estereótipos sobre a 
África e suas populações. Portanto, seria justo perguntar: 
como a História da África é ensinada em nossas 
escolas? 

 

 Faltam materiais didáticos e professores preparados para o ensino de 

história e cultura afro-brasileiras nas escolas de todo o País. O Plano Nacional de 

Implementação das Diretrizes Curriculares da Educação das Relações Étnico-raciais 

representa um avanço no reconhecimento da cultura africana como uma das 

                                                 
13 OLIVA, Anderson Ribeiro. A História da África nos bancos escolares: representações e imprecisões 
na literatura didática. Estud. afro-asiát., RJ., v. 25, n. 3, 2003. 
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principais matrizes da cultura brasileira. Há, pois algumas dificuldades para que a lei 

seja implementada de fato nas escolas, a principal das quais é a questão da 

formação dos professores já que o tema é pouco abordado mesmo nas faculdades 

de história.  

Para uma efetiva implementação da lei 10.639, portanto, se fazem 

necessárias várias ações de professores, educadores, historiadores e todos os que 

estão diretamente ligados à educação. 

A aprovação da lei 10639/03, que tornou obrigatório o ensino da História 

da África e dos afro descendentes, gerou nos meios escolares e acadêmicos 

algumas inquietações e muitas dúvidas. Como ensinar o que não se conhece? Para 

além das interrogações, a lei revela algo que os especialistas em História da África 

vêm alertando há certo tempo: "esquecemos" de estudar o Continente africano. A 

partir dessas constatações, o presente trabalho tem como objetivo: 

• identificar o processo cultural do Brasil, considerando a imposição da 

cultura portuguesa através do processo de colonização do país, 

incluindo as influências recebidas tanto dos indígenas quanto dos 

negros que foram trazidos para trabalharem como escravos no país. 

• conhecer as raízes e influências africanas na formação da nossa 

cultura, . 

• Identificar a multiculturalidade para que possamos aplicá-la no 

cotidiano educacional. Para tanto se faz necessário entendermos o 

conceito de multiculturalidade para que ações e idéias relacionadas à 

discriminalidade, preconceitos e racismos sejam eliminadas; 

• conhecer os desdobramentos da Lei nº. 10.639/2003, as práticas já 

desenvolvidas e as que ainda precisam ser desenvolvidas no âmbito 

educacional. Em outras palavras, objetiva-se nessa parte conhecer na 

prática quais as ações que, tanto as escolas quanto os professores já 

tomaram e/ou ainda precisam ser efetivadas para a total aplicação da 

Lei. 

Para uma melhor compreensão do assunto deste trabalho, e dar conta 

dos objetivos, realizamos uma pesquisa bibliográfica que incluiu livros, artigos e 

internet. Do ponto de vista metodológico, além da pesquisa bibliográfica, optamos 
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pela pesquisa qualitativa e pelo procedimento de amostragem, o não-probabilístico 

intencional14. O instrumento utilizado para o desenvolvimento deste estudo foi o 

questionário da pesquisa exploratória (Anexo I) 

Segundo Vieira e Zouain (2004)15:  

[...] a pesquisa qualitativa, geralmente, oferece 
descrições ricas e bem fundamentadas, além de 
explicações sobre processos em contextos locais 
identificáveis. Além disso, ela ajuda o pesquisador a 
avançar em relação às concepções iniciais ou a revisar 
sua estrutura teórica. Mesmo  tendo uma natureza mais 
subjetiva, a pesquisa qualitativa oferece um maior grau 
de flexibilidade ao pesquisador para a adequação da 
estrutura teórica ao estudo do fenômeno administrativo e 
organizacional que deseja. (VIEIRA e ZOUAIN, 2004, 
p.18) 

 

O objetivo da pesquisa exploratória foi o de obter as informações 

relevantes sobre os desdobramentos da Lei 10639/2003 nas práticas escolares e 

analisar como, (na opinião de professores, colaboradores que trabalham nas oficinas 

pedagógicas das diretorias de ensino e educadores), o ensino da cultura afro-

brasileira está sendo transmitido aos alunos em escolas dos municípios de São 

Paulo, Grande ABC, Litoral Paulista e interior do estado de São Paulo. 

A pesquisa foi realizada nos meses de maio e junho de 2009, e teve como 

objetivo, identificar as dificuldades e necessidades dos professores e se esses estão 

preparados pedagogicamente para cumprirem a Lei nº. 10639/2003, bem como 

conhecer as ações desses educadores em prol à efetivação da Lei. 

 Os estudos de pesquisa qualitativa diferem entre si quanto ao método, à 

forma e aos objetivos. Godoy (1995)16 ressalta a diversidade existente entre os 

trabalhos qualitativos e enumera um conjunto de características essenciais capazes 

de identificar uma pesquisa desse tipo, a saber: 

(1) o ambiente natural como fonte direta de dados e o 
pesquisador como instrumento fundamental; 

                                                 
14 Para Moura (1998, p. 60), [...] as amostras intencionais se utilizam de pessoas que, na opinião do 
pesquisador, possuem, a priori, as características específicas que ele deseja ver refletidas em sua 
amostra. MOURA, Maria Lúcia Seidl de. Manual de elaboração de projetos de pesquisa. Rio de 
Janeiro: EdUERJ, 1998 
15 VIEIRA, M. M. F. & ZOUAIN, D. M. Pesquisa qualitativa em administração. Rio de Janeiro: Editora 
da FGV, 2004. cap. 1. 
16 GODOY, Arilda S., Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades, In Revista de 
Administração de Empresas, v.35, n.2, Mar./Abr. 1995a, p. 57-63. 
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(2) o caráter descritivo; 

(3) o significado que as pessoas dão às coisas e à sua 
vida como preocupação do investigador; 

(4) enfoque indutivo. (GODOY, 1995, p.62) 
 

O presente trabalho levanta uma discussão sobre a importância de uma 

ampla reformulação curricular, aliada a um programa de formação inicial e 

continuada de professores para que possam dar conta das exigências colocadas em 

torno da implementação da Lei Nº. 10.639/03. No primeiro capítulo, abordaremos a 

influência da Cultura Européia na construção da cultura Brasileira, destacando a 

portuguesa, bem como as culturas dos indígenas e dos imigrantes que vieram dos 

demais países da Europa e de outros continentes como a Ásia, que ajudaram na 

formação da cultura brasileira. Ainda nesse capítulo conheceremos a idéia da cultura 

multiculturalista brasileira. 

No segundo capítulo, conheceremos um pouco sobre a história dos 

negros africanos e sua chegada ao Brasil. A trajetória dos negros africanos no Brasil, 

bem como de seus descendentes está descrita no terceiro capítulo – O Movimento 

Negro no Brasil, que também apresentará a riqueza da cultura afro-brasileira e o seu 

reconhecimento e efetivação na educação nacional. 

Finalmente, no quarto capítulo, apresentamos o processo de 

democratização da educação no Brasil e as mudanças ocorridas e esperadas 

resultantes dos desdobramentos da Lei nº. 10.639/2003. Os resultados da pesquisa 

exploratória realizada estão inseridos neste capítulo. 
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Capítulo l – DA CULTURA BRASILEIRA 

 

 

1.1. A influência da Cultura Européia 

 

 Desde a Antiguidade, fatores como “sangue”, língua, religião e estilo de 

vida distinguem uma civilização de outra. Desta forma, uma civilização se diferencia 

de outra não só por suas características sociais, culturais e históricas, mas também 

pela identificação subjetiva das pessoas que julgam a ela pertencer.  

 De acordo com Olic (2004)17: 

As civilizações não têm fronteiras estáticas. Os povos 
que as compõem podem redefinir suas identidades e, 
com isso, alterar a composição e os limites da 
civilização. As civilizações são, certamente, fenômenos 
históricos. Mesmo assim, são as mais duradouras 
associações humanas. Diferentemente dos impérios e 
dos Estados em geral, elas sobrevivem às convulsões 
políticas, sociais e econômicas. ..., ao longo da história, 
foram cidades-estados, impérios, federações, 
confederações e Estado-nações, que existiram sob as 
mais variadas formas de governo. Enquanto uma 
civilização evolui, ocorrem transformações na quantidade 
e na natureza das entidades políticas que a compõem. 
(OLIC, 2004, p. 1 
 

Conforme Pedro e Coulon (1989)18 : 

A economia medieval, em franco desenvolvimento nos 
séculos XI, XII e XIII, sofreu sérios abalos no decorrer do 
século XIV, mostrando que o sistema feudal encontrara 
os limites máximos de sua expansão. (PEDRO e 
COULON, 1989, p.1) 
 

A crise que então se abateu sobre a Europa pode ser explicada a partir 

dos seguintes fatores cujo resultado, em longo prazo, foi a superação do feudalismo. 

- Crise agrícola e a fome  – Por volta de fins do século XIII a 

produtividade agrícola já dava claros sinais de declínio, devido a 

exploração predatória e extensiva dos domínios, que caracterizara 

a agricultura feudal, além do esgotamento dos solos, enquanto a 

                                                 
17 OLIC, Nelson B.. Civilizações: características e o domínio do Ocidente, artigo publicado em  
01/2004. 
18 PEDRO, Fábio Costa; COULON, Olga M. A crise do sistema feudal , IN: História: Pré-História, 
Antiguidade e Feudalismo, 1989 
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população continuava apresentando tendências de crescimento. 

Aliado a esses fatores, no inicio do século XIV, a Europa foi 

assolada por intensas chuvas (1315 a 1317) que arrasaram os 

campos e as colheitas. Como conseqüência, a fome começou a 

perturbar os camponeses, favorecendo o alastramento de 

epidemias e trazendo a mortalidade da população. 

- Guerra dos Cem anos  – Essa guerra (1337 a 1453) ocorreu devido 

a uma disputa entre ingleses e franceses pela posse de alguns 

territórios franceses, destacando-se a região dos Flandres, tendo 

gerado vários efeitos negativos para a população européia. 

Segundo Recco (2003, p.1)19 

A Guerra dos Cem Anos foi um longo conflito que 
envolveu a Inglaterra e França entre os séculos 14 e 15, 
período marcado por transformações socioeconômicas e 
políticas, que caracterizaram a crise do sistema feudal. 

O grande crescimento populacional e das cidades, assim 
como o movimento das Cruzadas, foi responsável pela 
reativação da produção e do comércio, e deu uma nova 
dinâmica às sociedades européias. Do ponto de vista 
político, os reis fortaleceram e centralizaram o poder, 
refletindo os novos interesses que se desenvolviam, 
relacionados à formação de uma camada de mercadores 
e a adaptação da nobreza e de seus interesses. 
(RECCO, 2003, p.1) 

- Peste negra  - é a designação por que ficou conhecida, durante a 

Idade Média, a peste bubônica, pandemia que assolou a Europa 

durante o século XIV e dizimou um terço da população da época.  

De 1348 a 1350, a doença surgiu na Europa, trazida da região do 

Mar Negro por comerciantes genoveses, eliminando de 25 a 35% 

da população. Muitas cidades tiveram sua população dizimada. A 

peste atingiu indiscriminadamente campo e cidade, pobres e ricos 

homens e mulheres adultos e crianças, sendo explicada, pelos 

cronistas medievais, como sendo castigo de Deus. 

Com o fim do feudalismo e empobrecimento geral, era necessário um 

novo recomeço. A solução então, segundo Arruda (1997)20, estava na exploração de 

                                                 
19 RECCO, Cláudio B. A Guerra dos Cem Anos. Artigo publicado em 24/09/2003, disponível em 
<http://www.historianet.com.br>. 
20 ARRUDA, Jose Jobson. História Integrada - Vol 2 . São Paulo. Ática. 4ª Edição. 1997. 



 

 

24 

novos mercados, capazes de fornecer alimentos e metais preciosos a baixo custo e, 

ao mesmo tempo, aptos para consumir os produtos artesanais fabricados nas 

cidades européias.  

Ainda de acordo com Arruda (1997, p.69): 

No século XV, a burguesia européia, apoiada por 
monarquias nacionais fortes e capazes de reunir grandes 
recursos, começou a lançar suas embarcações nos 
oceanos ainda desconhecidos — Atlântico, Indico e 
Pacífico - em busca de novos caminhos para o Oriente. 
Nessa aventura marítima, os governos europeus 
dominaram a costa da África, atingiram o Oriente e 
descobriram um mundo até então desconhecido: a 
América.  

Com a descoberta de novas rotas comerciais, a 
burguesia européia encontrou outros mercados 
fornecedores de alimentos, de metais preciosos e de 
especiarias a baixo custo. Isso permitiu a ampliação do 
mercado consumidor, pois as pessoas de poder 
aquisitivo mais baixo puderam adquirir as mercadorias, 
agora vendi-das a preços menores.  

 

A expansão comercial e marítima dos tempos modernos foi, portanto, uma 

conseqüência da crise de crescimento da economia européia e com ela, vieram as 

diversas colonizações. 

 Colonização significa o processo de povoamento e exploração de um 

território por povos a ele estranhos. Esta ação se caracteriza por ser organizada e 

realizada oficialmente por países europeus que a partir do final do século XV 

passaram a se dedicar à busca de outros territórios a partir da Europa. Deste modo, 

a colonização tem o sentido de ocupação e domínio de territórios de outros povos 

pelos países europeus. 

 

 

1.2. A expansão de Portugal e suas colonizações 

 

 O processo histórico dos descobrimentos e da expansão dos portugueses 

por todo o Mundo se deu de forma diversificada, de acordo com os lugares para 

onde foram e com o período em que o fizeram. 
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De forma simplificada, podemos considerar que a expansão dos 

portugueses pelo Mundo teve por característica básica a ocupação muito dispersa 

de posições junto ao litoral de quase todos os continentes. 

Além desse fator, de acordo com Garcia (2002)21: 

Os portugueses tiveram três tipos de atitudes 
fundamentais no decurso da sua expansão: 

1) O início da expansão portuguesa, ainda no período 
medieval, visou à ocupação pela força de cidades 
em Marrocos, que foram mantidas graças a um 
considerável esforço militar e à construção de fortes 
estruturas defensivas. Foi o que aconteceu desde 
Ceuta, conquistada em 1415. Ocupações de cidades 
após conquista verificaram-se em poucos casos na 
Ásia, onde se centraram as atenções portuguesas no 
século XVI.  Os exemplos mais importantes foram o 
de Goa e Malaca, a primeira em 1510, contra os 
muçulmanos – que a tinham conquistado aos hindus 
em 1471– e a segunda em 1511, por as autoridades 
locais hostilizarem os portugueses e se recusarem a 
negociar com eles. 

2) A situação mais comum na expansão portuguesa, 
tanto na África quanto na Ásia, nos séculos XV a 
XVII, foi a dos portugueses negociarem com os 
poderes locais a autorização do estabelecimento de 
feitorias para a realização de operações mercantis. 
Para assegurar a segurança dos que lá ficavam, 
eram também negociadas autorizações mediante 
tratados de paz para a construção de fortalezas.  

3) A terceira atitude dos portugueses, que se 
diferenciou das ocupações militares e da fixação 
para a realização de operações mercantis, foi o 
povoamento de territórios desertos ou pouco 
povoados. O estabelecimento visava criar condições 
de vida idênticas às de Portugal, mediante a 
exploração de bens que se produziam com grandes 
vantagens nesses locais. É nessa dinâmica de 
povoamento que ocupa um lugar privilegiado a 
produção e comercialização de açúcar e de outros 
produtos. Esta realidade verificou-se inicialmente no 
século XV em ilhas do Atlântico que estavam 
desertas, como a Madeira, os Açores, Cabo Verde e 
São Tomé e depois, nos séculos XVI e XVII, com 
uma dimensão muito superior na fixação de 
portugueses em larga escala no Brasil. (GARCIA, 
2000, p.38). 

 

No quadro apresentado a seguir, podemos visualizar os descobrimentos e 

explorações realizadas pelos portugueses: 

                                                 
21 GARCIA, José Manuel. CABRAL, O viajante do rei: as origens do Brasil. São Paulo: ODEBRECHT, 
2000. 
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Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Descobrimentos_portugueses 
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O processo de colonização do Brasil foi conseqüência do já desenvolvido 

processo de expansão marítima realizado pelos portugueses.  

Durante o século XV, os portugueses ocuparam regiões estratégicas da 

Ásia e da África que poderiam ser utilizadas como foco de expansão comercial. 

Posteriormente, o controle dessas áreas abrira espaço para que as primeiras 

práticas colonizadoras fossem empreendidas nas Ilhas de Açores e Madeira.  

 A influência cultural européia, herdada pelos portugueses foi originada 

pela ação dos missionários jesuítas, ardorosos evangelizadores que se 

demonstraram exímios pedagogos. Graças a esses missionários, também graças 

aos religiosos de outras ordens, tornou-se possível a tentativa de integrar a fé ao 

trabalho. Durante 322 anos o País foi colônia de Portugal, e houve uma 

transplantação da cultura da metrópole para as terras sul americanas. Os colonos 

portugueses chegaram em maior número à colônia à partir do século XVIII, sendo já 

neste século o Brasil um país predominantemente católico e de língua dominante 

portuguesa. 

 A mais evidente herança portuguesa para a cultura brasileira é a língua 

portuguesa, atualmente falada por virtualmente todos os habitantes do país. A 

religião católica, credo da maioria da população é também decorrência da 

colonização. O catolicismo, profundamente arraigado em Portugal, legou ao Brasil as 

tradições do calendário religioso, com suas festas e procissões. As duas festas mais 

importantes do Brasil, o carnaval e as festas juninas, foram introduzidas pelos 

portugueses. Além destas, vários folguedos regionalistas como as cavalhadas, o 

bumba-meu-boi, o fandango e a farra do boi denotam grande influência portuguesa. 

No folclore brasileiro, são de origem portuguesa a crença em seres fantásticos como 

a cuca, o bicho-papão e o lobisomem, além de muitas lendas e jogos infantis como 

as cantigas de roda. 

 Na culinária, muitos dos pratos típicos brasileiros são resultados da 

adaptação de pratos portugueses às condições da colônia. Um exemplo é a feijoada 

brasileira, resultado da adaptação dos cozidos portugueses. Também a cachaça foi 

criada nos engenhos como substituto para a bagaceira portuguesa, aguardente 

derivada do bagaço da uva. Alguns pratos portugueses também se incorporaram 

aos hábitos brasileiros, como as bacalhoadas e outros pratos baseados no 
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bacalhau. Os portugueses introduziram muitas espécies novas de plantas na 

colônia, atualmente muito identificadas com o Brasil, como a jaca e a manga. 

 De maneira geral, a cultura portuguesa foi responsável pela introdução no 

Brasil colônia dos grandes movimentos artísticos europeus: renascimento, 

maneirismo, barroco, rococó e neoclassicismo. Assim, a literatura, pintura, escultura, 

música, arquitetura e artes decorativas no Brasil colônia denotam forte influência da 

arte portuguesa, por exemplo, nos escritos do jesuíta luso-brasileiro Padre Antônio 

Vieira ou na decoração exuberante de talha dourada e pinturas de muitas igrejas 

coloniais. Essa influência seguiu após a Independência, tanto na arte popular como 

na arte erudita. 

 

 

1.2. As diversas origens da Cultura Brasileira 
 

 O Brasil é marcado pela diversidade cultural. Os vários povos que 

chegaram ao nosso País, mais a variedade de culturas aqui já existentes, conferem 

uma realidade diferenciada das outras nações. Nos nossos avatares habitam as 

influências africana, européia, oriental e moura. 
 

“Ao contrário das Américas, seu sangue europeu limitou-
se, durante os três primeiros séculos, quase que 
exclusivamente ao português. Este sangue europeu, 
mais o africano e o indígena misturaram-se livremente 
numa nova linha sanguínea desde os inícios mesmos da 
imigração européia”. (HAHN, 1989, p. 47.)22 
 

 A tensão entre o que seria considerada uma cultura popular e uma erudita 

sempre foi bastante problemática no país. Durante um longo período da história, 

desde o descobrimento até meados dos séculos XIX e XX, a distância entre a cultura 

erudita e a popular era bastante grande: enquanto a primeira buscava ser uma cópia 

fiel dos cânones e estilos europeus, a segunda era formada pela adaptação das 

culturas dos diferentes povos que formaram o povo brasileiro em um conjunto de 

valores, estéticas e hábitos mais próximos da realidade popular e dos cidadãos mais 

humildes. Grande parte do projeto estético modernista foi justamente o de resgatar 

nos campos considerados “nobres” da Cultura (nas artes em geral, na literatura, na 
                                                 
22 HAHN, Carl Joseph. História do culto protestante no Brasil. Trad. Antônio Gouvêa de Mendonça. 
São Paulo: ASTE, 1989. 
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música etc.) e até mesmo nos hábitos cotidianos a vertente popular, considerando-a 

como a legítima cultura brasileira. 

 Vários fatores contribuíram para a diversidade da cultura brasileira, além 

da cultura européia, imposta pelos colonizadores portugueses, o país recebeu outras 

influências, tais como as dos “nativos” indígenas, de escravos africanos, que aqui 

chegaram para atender ao surto mercantil do século XV, até a de diversos 

imigrantes de várias partes do mundo. 

 O processo migratório foi de extrema importância para a formação da 

cultura brasileira. Esta foi, ao longo dos anos, incorporando características dos 

quatro cantos do mundo. Basta pararmos para pensar nas influências trazidas pelos 

imigrantes, que teremos um leque enorme de resultados: o idioma português, a 

culinária italiana, as técnicas agrícolas alemãs, as batidas musicais africanas e muito 

mais. 

 

 

1.2.1. Os Indígenas 
 

 Segundo alguns historiadores, séculos de dominação moura e relação 

com outras civilizações facilitaram o contato entre os colonos portugueses e os 

indígenas brasileiros. Todavia, isso não impediu que os nativos fossem dizimados 

pela ação colonizadora. 

 Estima-se que, em 1500, existiam de 1 milhão a 3 milhões de indígenas 

no Brasil. Em cinco séculos, a população indígena reduz-se aos atuais 270 mil 

índios, o que representa 0,02% da população brasileira, segundo dados da FUNAI. 

São encontrados em quase todo o país, mas a concentração maior é nas regiões 

Norte e Centro-Oeste.  

 Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e 

da agricultura de milho, amendoim, feijão, abóbora, bata-doce e principalmente 

mandioca. Esta agricultura era praticada de forma bem rudimentar, pois utilizavam a 

técnica da coivara (derrubada de mata e queimada para limpar o solo para o plantio). 

 Os índios domesticavam animais de pequeno porte como, por exemplo, 

porco do mato e capivara. Não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. Na Carta de 
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Caminha é relatado que os índios se espantaram ao entrar em contato pela primeira 

vez com uma galinha. As tribos indígenas possuíam uma relação baseada em regras 

sociais, políticas e religiosas. O contato entre as tribos acontecia em momentos de 

guerras, casamentos, cerimônias de enterro e também no momento de estabelecer 

alianças contra um inimigo comum. 

 De acordo com Castro (2005)23: 
 

”Se comparado à colonização espanhola e à inglesa, a 
portuguesa foi marcada por uma maior reciprocidade 
cultural; ocorreu aqui um processo de degradação de 
cultura mais sutil e mais lento que em outras partes da 
América.  
Por um lado, o índio desempenhou no Brasil papel de 
sujeito, transformando a cultura da colônia: através do 
homem indígena foi possível o devastamento e conquista 
dos sertões e a defesa da colônia; a mulher indígena 
divulgou vários processos e conhecimentos agrícolas, de 
alimentos e de saúde; do menino indígena, que inverteu 
o processo civilizador ao educar os pais, vieram 
elementos morais indígenas combinados já ao 
conhecimento da língua do dominador e de seus 
costumes. Ainda subsiste em nossa dieta, vida íntima, 
costumes, influência do fetichismo, totemismo, dos tabus 
ameríndios. 
Por outro lado, o índio também sofreu extermínio e 
degradação; a religião católica e a língua tiveram papel 
deculturador; o contato com o português dissolveu a 
cultura indígena; jesuítas e colonos foram responsáveis 
por despovoamento, degeneração e degradação das 
populações indígenas, vitimadas por mortes, doenças, 
maus tratos – a escravidão.” (CASTRO, 2005, p. 1) 

 

 Ao chegarem ao Brasil, os colonizadores europeus, julgando-se 

portadores de uma superioridade técnica e cultural, passaram a repudiar e a 

subjugar os demais povos que não se enquadravam no seu modelo cultural: 

humanos/brancos, civilizados/europeus e cristãos/católicos. A partir desta referência, 

os índios, conforme nos relata Moura (2002)24: 

“foram considerados: animais / não-brancos, selvagens / 
bárbaros e pagãos/hereges. A colonização vai 
consolidando-se a partir desse sentimento de 
superioridade em relação, não só aos povos indígenas, 
mas a outros povos vistos como diferentes do padrão 
europeu. A ordem era domesticá-los, catequizá-los e 
civilizá-los. Um dos primeiros instrumentos eficazes para 

                                                 
23 CASTRO, Nil. O clássico dos clássicos. Artigo publicado em 14/08/2005, disponível na internet em 
http://www.poppycorn.com.br/artigo.php?tid=918, acessado em outubro de 2008. 
24 MOURA, Marlene Castro Ossami de. Discriminação Estrutural, Institucional e Sistêmica - Povos 
Indígenas.  Anais de Seminários Regionais Preparatórios para Conferência Mundial contra o 
Racismo, discriminação, xenofobia e intolerância correlata, Brasília, v. 1, p. 221-252, 2001 
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a transfiguração dos indígenas foi o projeto de 
catequese, discutido e elaborado ainda em Portugal, e 
executado no bojo do projeto colonial. Desta forma, as 
relações que foram estabelecidas entre europeus e 
indígenas - quer no âmbito político ou no religioso - foram 
baseadas nas relações de dominação-sujeição.” 
(MOURA, 2002, p.2) 

 

 Na opinião de Caio Prado Júnior, citado por Moreira (2007, p. 33)25, a 

ação missionária desenvolvida pelos jesuítas junto aos índios, não serviu ao 

propósito de solucionar o conflito de interesses existente na época entre moradores 

e administração portuguesa. Na verdade, tornou a situação ainda mais complexa, 

pois as missões religiosas não eram simples instrumentos da colonização. Ao 

contrário, tinham objetivos próprios, como a propagação da fé e a defesa dos 

interesses da Igreja e de suas respectivas ordens e, por isso mesmo, 

freqüentemente entravam em conflito com os anseios escravistas dos colonos ou 

com os interesses da metrópole Em outras palavras, as “reduções” ou “aldeamentos” 

indígenas funcionavam à base de um sistema de segregação que interditava não 

apenas a plena escravização do índio pelo colono, mas também a sua utilização 

eficiente na obra da colonização da América portuguesa, de acordo com os objetivos 

da metrópole. Dessa forma, uma nova estratégia surgiu: a vinda de escravos 

africanos. 

 As primeiras décadas de colonização possibilitaram uma rica fusão entre 

a cultura dos europeus e a dos indígenas, dando margem à formação de elementos 

como a Língua Geral, que influenciou o português falado no Brasil, e diversos 

aspectos da cultura indígena herdadas pela atual civilização brasileira.  

O índio, embora figure na história atual como elemento formador de nossa 

cultura mestiça, simboliza o “primitivo”, o “outro”. Mesmo fazendo parte da nossa 

história, são um povo sem voz e direitos em nossa sociedade. Todavia, é indubitável 

a influência da cultura indígena, sua importância para construção de nosso país. 

Esse processo inicia-se na época da colônia com a necessidade de o 

colonizador português aproveitar os conhecimentos dos indígenas para vencer as 

dificuldades impostas pelo novo mundo. Assim, durante um longo período, o 

                                                 
25 MOREIRA, Vânia Maria Losada. O Índio e a “Formação do Brasil Contemporâneo”. Artigo publicado 
na Revista Universidade Rural: Série Ciências Humanas, Seropédica, RJ: EDUR, v. 29, n 2, p. 26-40, 
jul.-dez., 2007., disponível na internet em < http://www.editora.ufrrj.br/rch/rch29n2/26-40.pdf>  
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colonizador apropriou-se do idioma: o tupi foi a língua utilizada em terras brasileiras 

ao lado do português e do latim.  

A herança cultural indígena é bastante significativa. Quando falamos em 

alimentos temos: mandioca, milho, palmito e guaraná. Objetos em geral: rede, 

jangada, canoa e instrumentos musicais. Alguns hábitos indígenas também foram 

incorporados pela nossa sociedade, como o uso do tabaco, o banho diário e o pouco 

uso de roupas. Os trabalhos envolvendo cerâmica também é uma cultura indígena, e 

sem falar no vocabulário. Temos vários exemplos de palavras de origem indígena. 

São elas: Curitiba, Piauí, mandioca, caju, jacaré, sabiá, tatu, abacaxi e outras. 

A influência indígena é também forte no folclore do interior brasileiro, 

povoado de seres fantásticos como o curupira, o saci-pererê, o boitatá e a iara, entre 

outros. Na culinária brasileira, a mandioca, a erva-mate, o açaí, a jabuticaba, 

inúmeros pescados e outros frutos da terra, além de pratos como os pirões, 

entraram na alimentação brasileira por influência indígena. 

 

1.2.2. Os Africanos 

 

 A grande maioria das populações africanas empregadas como mão-de-

obra escrava no empreendimento colonial americano foi trazida de regiões da África 

Subsaariana.  

Compreendendo uma extensão que vai do Senegal até a Angola, diversas 

populações subsaarianas, pertencentes ao tronco lingüístico banto, se fixaram ao 

longo das regiões de savana formando diferentes culturas. As aldeias ali formadas 

surgiam em terrenos onde a caça e a agricultura se mostravam mais viáveis.  

O tráfico internacional de escravos da África subsaariana para o Brasil foi 

um movimento migratório, embora forçado. Seu início ocorreu na segunda metade 

do século XVI, e desenvolveu-se no século XVIII, atingiu seu ápice por volta de 1845 

até ser bruscamente extinto em 1850. Foi, certamente, a maior migração forçada da 

História Mundial. 

A cultura africana chegou através dos povos escravizados trazidos para o 

Brasil em um longo período que durou de 1550 a 1850. A diversidade cultural da 

África refletiu na diversidade trazida pelos escravos, sendo eles pertencentes a 
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diversas etnias, falando idiomas diferentes e de tradições distintas. Assim como a 

indígena, a cultura africana fora subjugada pelos colonizadores, sendo os escravos 

batizados antes de chegarem ao Brasil. 

 Na opinião de Freyre, citado por Castro (2005)26, 
 

“assim como o índio, ou ainda mais que ele, o negro 
exerceu papel de sujeito no Brasil escravocrata. A ama 
negra (responsável pela amamentação) e o moleque 
(companheiro – ou vítima – de brincadeiras e jogos 
sádicos) influenciaram em muito o menino de engenho; 
igual papel exerceram as mucamas, que introduziram 
mistérios do amor às sinhazinhas; a nossa língua 
portuguesa foi modificada, amolecida, pela 
interpenetração das culturas da casa grande e da 
senzala; os negros foram não somente escravos mas 
também barbeiros, músicos, dentistas, professores, etc. 
A própria religião católica, se exerceu função de 
culturadora dos escravos, por outro lado se impregnou 
de influências maometanas. A culinária brasileira é 
fartíssima, também, de características africanas.” 
(CASTRO, 2005, p.1) 
 

 Os negros contribuíram para a cultura brasileira com uma enormidade de 

elementos: na dança, música, religião, culinária e no idioma. Essa influência se faz 

notar em grande parte do País, em certas porções (nomeadamente em estados do 

Nordeste como Bahia e Maranhão) a cultura afro-brasileira é bastante notória. 

As expressões culturais e religiosas da matriz africana trazem processos 

educativos que dizem respeito ao próprio exercício das apresentações no momento 

da festa e dos rituais religiosos. Esses processos se revelam na música, na dança, 

no toque dos instrumentos e nos gestos. São elementos impressos no corpo e 

expressos através da prática e da tradição oral. 

Outra fonte de conhecimento se encontra nas organizações negras 

formadas no século XX, especialmente nas que se mantém na contemporaneidade, 

a exemplo dos movimentos negros e dos movimentos de mulheres negras. Também 

é necessário considerar a formação nas universidades brasileiras de Núcleos Afro-

Brasileiros e similares, compostos em grande parte por acadêmicos (as) negros(as). 

Merece destaque a criação, em 2000, da Associação Brasileira de Pesquisadoras e 

Pesquisadores Negros (ABPN) que realiza encontros bianuais. 

                                                 
26 CASTRO. Op. cit , 2005, p.1 
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Dentre os inúmeros exemplos da cultura africana presentes na cultura 

brasileira, destacam: 

- A capoeira que chegou na época da escravização e era utilizada na 

África como luta defensiva já que não tinham acesso a armas de fogo;  

- O candomblé que também marca sua presença no Brasil, 

principalmente no território baiano onde os escravos antigamente eram 

desembarcados;  

- A culinária recebeu grandes novidades africanas como o leite de coco, 

óleo de palmeira, azeite de dendê e até a feijoada, que se originou no 

período em que os escravos misturavam restos de carne para 

comerem.  

No que concerne ao estudo da História da África, não podemos ignorar o 

fato de que após o processo de libertação africano, ocorrido na segunda metade do 

século XX, principalmente até os anos 70, ocorreu uma expansão — quantitativa e 

qualitativa — significativa das pesquisas realizadas sobre a história do Continente, 

tanto por africanistas como por historiadores dos países recém formados. 

 

1.2.3. Os Imigrantes 

 

 A imigração no Brasil deixou fortes marcas na demografia, cultura e 

economia do país. Em linhas gerais, considera-se que as pessoas que entraram no 

Brasil até 1822, ano da independência, foram colonizadores. A partir de então, as 

que entraram na nação independente foram imigrantes. 

Os movimentos imigratórios no Brasil, após sua descoberta pelos 

Portugueses, podem ser divididos em quatro etapas: 

• Colonização, entre 1500 e 1822, feita praticamente só por portugueses 

e africanos escravizados provenientes da África subsaariana; 

• Imigração de povoamento no Sul do Brasil, iniciada, em 1824, por 

imigrantes alemães e que continuou, depois de 1875, com imigrantes 

italianos; 
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• Imigração como fonte de mão-de-obra para as fazendas de café na 

região de São Paulo, entre o final do século XIX e início do século XX, 

com um largo predomínio de italianos, portugueses, espanhóis e 

japoneses; 

• Imigração para os centros urbanos em crescimento com italianos, 

portugueses, espanhóis, japoneses e sírio-libaneses, além de várias 

outras nacionalidades; 

• Imigração mais recente, reduzida e de pouco impacto demográfico, 

iniciada a partir da década de 1970. 

A chegada de imigrantes para o Brasil, ressalvada a presença dos 

portugueses - colonizadores do País - delineia-se a partir da abertura dos portos às 

"nações amigas" (1808) e da independência do País (1822).  

Após a abolição da escravatura (1888), o governo brasileiro incentivou a 

entrada de imigrantes europeus em nosso território. Com a necessidade de mão-de-

obra qualificada, para substituir os escravos, milhares de italianos e alemães 

chegaram para trabalhar nas fazendas de café do interior de São Paulo, nas 

indústrias e na zona rural do sul do país. Em 1908, começou a imigração japonesa 

com a chegada ao Brasil do navio Kasato Maru, trazendo do Japão 165 famílias de 

imigrantes japoneses. Estes também buscavam os empregos nas fazendas de café 

do oeste paulista.  

Todos estes povos vieram e se fixaram no território brasileiro com os mais 

variados ramos de negócio, como por exemplo, o ramo cafeeiro, as atividades 

artesanais, a policultura, a atividade madeireira, a produção de borracha, a 

vinicultura, etc. 

A opção pela imigração em massa foi a forma de se substituir o trabalho 

escravo, diante da crise do sistema escravista e da real proximidade da abolição da 

escravatura (1888). Ao mesmo tempo, essa opção se inseria no quadro de um 

enorme deslocamento transoceânico de populações que ocorreu em toda a Europa, 

a partir de meados do século XIX, também motivada pela crise e desemprego em 

países europeus perdurando até o início da Primeira Guerra Mundial.  

A vaga migratória foi impulsionada, de um lado, pelas transformações 

sócio-econômicas que estavam ocorrendo em alguns países da Europa e, de outro, 
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pela maior facilidade dos transportes, advinda da generalização da navegação a 

vapor e do barateamento das passagens. A partir das primeiras levas, a imigração 

em cadeia, ou seja, a atração exercida por pessoas estabelecidas nas novas terras, 

chamando familiares ou amigos, desempenhou papel relevante. Nas Américas, pela 

ordem, os Estados Unidos, a Argentina e o Brasil foram os principais países 

receptores de imigrantes.  

 Conforme nos relata Corrêa (2005, p.1)27: 
 

“De meados do século XVIII ao início do século XX, as 
políticas públicas para implementar a imigração 
européia, por parte de Portugal ou do Brasil, tiveram 
como vertentes: o “branqueamento” e a conseqüente 
“melhoria da qualidade da população”, a ocupação de 
áreas estratégicas do ponto de vista geopolítico, a 
criação de uma classe média agrária com a 
transformação da estrutura fundiária e sua vinculação à 
produção de alimentos e abastecimento do mercado 
interno, bem como a substituição da mão-de-obra 
escrava. A questão da imigração estrangeira não se 
limitou ao Período Joanino, pois perpassa todo o I 
Reinado e alcança o Período Republicano, em particular 
na República Velha, com  seu auge ocorrendo após 
1850, em virtude da substituição da mão-de-obra 
escrava nas lavouras de café, então, em plena 
expansão.” (CORRÊA, 2005, p.1) 
 

 Segundo Carneiro (1950) apud Bueno (2006)28, o processo de imigração 

européia e asiática no Brasil, ocorrida após 1800, se divide em três fases: 
 

1ª fase – De 1806 a 1886: alemães em núcleos coloniais 
ou como “elemento supletivo do trabalho escravo”, nas 
grandes lavouras (principalmente na região sul do país – 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná); 
 

2ª fase – De 1887 a 1930: italianos em grandes lavouras 
cafeeiras como “elemento substitutivo” do trabalho 
escravo no Estado de São Paulo; 
 

3ª fase – De 1931 a 1950: japoneses, mas de forma não 
organizada e não dirigida (não contavam com o apoio do 
governo brasileiro para a imigração). (BUENO, 2006, p. 
12) 

 

                                                 
27 CORRÊA, Lucelinda Schramm. As políticas públicas de imigração européia não-portuguesa para o 
Brasil – de Pombal à República. In: Simpósio Nacional de História, 23., 2005, Londrina. 
28 BUENO, Alexandre Marcelo. Intolerância lingüística e Imigração. Dissertação de mestrado 
apresentada a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo – 
USP, em 2006.  
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 Além das grandes grupos apontados por Carneiro, portugueses e 

espanhóis mantiveram-se constantes no processo de vinda para o Brasil. Ainda 

outros grupos de menor tamanho também são considerados: árabes, judeus, russos, 

ucranianos, coreanos, entre outros.    

Além do aspecto econômico da imigração européia, havia o desejo da 

sociedade brasileira promover o “branqueamento da raça brasileira”, cuja maior 

motivação estava baseada em uma suposta superioridade da raça branca em 

relação a outras raças, especialmente a negra (Skidmore, 1976, p. 81-96)29. 

 

 

1.3. Multiculturalismo  
 

 

Antes de apresentar os conceitos sobre o multiculturalismo, iniciaremos 

este item explicando que esse fenômeno só é possível quando existe uma 

sociedade que o permita. Assim, para que haja um multiculturalismo em determinado 

local e época isso ocorre devido à permissão do desenvolvimento de uma sociedade 

multicultural. 

Uma sociedade multicultural surge quando fatores históricos como 

colonização, invasão, união, e globalização ocorrem.  

Segundo Ferretti apud Moreira e Oliveira (2008)30 

O multiculturalismo, não é algo novo, e como o 
sincretismo já estava presente no mundo helênico, em 
termos de interação entre o centro e a periferia. Os 
impérios e os sistemas coloniais são multiculturais, mas 
o fenômeno tem se intensificado após a Segunda Guerra 
Mundial e, sobretudo nas últimas décadas. (MOREIRA e 
OLIVEIRA, 2008, p. 37-50) 

 

O que caracteriza uma sociedade multicultural é, como a palavra sugere,  

a existência de uma série de culturas diferentes na mesma sociedade.   

                                                 
29 SKIDMORE, Thomas E. Preto no Branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio de 
Janeiro, Editora Paz e Terra, 1976. 
30 MOREIRA, A S e OLIVEIRA, I D. O futuro das religiões na sociedade global. Uma perspectiva 
multicultural. São Paulo: Paulinas/UCG, 2008, p 37-50. 
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Touraine (1995)31 apresenta uma das melhores explicações sobre uma 

sociedade multicultural: 

[...] combinação em um território dado de uma unidade 
social e de uma pluralidade cultural mediante 
intercâmbios e comunicações entre atores que utilizam 
diferentes categorias de expressão, análise e 
interpretação (TOURAINE, 1995, p. 16). 

 

Ao entendermos que quando ocorre em um determinado local e época a 

junção de idéias, crenças, culturas, línguas de diferentes pessoas e origens, temos 

aí o que entendemos como multiculturalismo. 

De acordo com Meira (2008)32 

Multiculturalismo (ou pluralismo cultural) é um termo que 
descreve a existência de muitas culturas numa 
localidade, cidade ou país, sem que uma delas 
predomine, porém separadas geograficamente e até 
convivialmente no que se convencionou chamar de 
“mosaico cultural”. (MEIRA, 2008, p. 1) 

 
Para Gonçalves e Silva (2001)33, o multiculturalismo  

“é o jogo das diferenças, cujas regras são definidas nas 
lutas sociais por atores que, por uma razão ou outra, 
experimentam o gosto amargo da discriminação e do 
preconceito no interior das sociedades em que vivem.”  
(GONÇALVES e SILVA, 2001, p.11) 

 
Assim, ele inicia no âmbito dos movimentos sociais e, posteriormente, é 

introduzido no contexto educativo por docentes afro-americanos da área dos 

Estudos Sociais. Entre as propostas desses pesquisadores, estão:  

o desenvolvimento de novas metodologias, principalmente para 
o ensino de estudos étnicos, e  importantes reformulações de 
currículos e ambientes escolares, articulando cultura e 
identidade, bilingüismo e desempenho escolar, formação de 
professores e diversidade cultural (Gonçalves; Silva, 2001: 
54)34 

 

                                                 
31 TOURAINE, Alain. ¿Que és una sociedad multicultural? Falsos e verdaderos problemas. In: Revista 
Claves de Razón Práctica. Madrid: Progreso, out\1995, n. 56. pp. 14-25. 
32 MEIRA, Elias. Cultura e Ideologia. In: Apostila de Sociologia do 2º Ano do Ensino Médio, 2008. 
Disponível na internet em <http://www.portadacultura.com.br/>, acessado em março de 2010. 
33 Gonçalves, Alberto Oliveira; Silva, Petronilha Beatriz Gonçalves e.O jogo das diferenças: o 
multiculturalismo e seus contextos. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 
34 Gonçalves, A.O.; Silva, Petronilha B.G. Op.cit, 2002, p.54. 
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Contrapondo a idéia de Gonçalves e Silva, Cashmore (2000, p. 371)35 diz 

que o multiculturalismo traz a idéia de uma coexistência harmônica entre grupos 

étnicos ou culturalmente diferentes. 

Já na opinião de Costa (1997, p. 159)36: 
 

(...) o multiculturalismo é a expressão da afirmação e da luta 
pelo reconhecimento desta pluralidade de valores e diversidade 
cultural no arcabouço institucional do Estado democrático de 
direito, mediante o reconhecimento dos direitos básicos dos 
indivíduos enquanto seres humanos e o reconhecimento das 
‘necessidades particulares’ dos indivíduos enquanto membros 
de grupos culturais específicos. 

 
A idéia de reconhecimento, na opinião de Fraser (2000) 37 está voltada à 

busca pela satisfação e valorização das necessidades particulares dos indivíduos, 

enquanto membros de grupos culturais específicos, ou seja, de seus valores e 

diferenças culturais. Ressalta-se que esse tratamento diferenciado somente ocorre 

em virtude de serem tais indivíduos parte de uma sociedade maior, na qual 

necessitam ser tratados como iguais para poderem participar de maneira integral e 

paritária da vida social. 

No multiculturalismo, existe a convivência em um país, região ou local de 

diferentes culturas e tradições. Há uma mescla de culturas, de visões de vida e 

valores. O multiculturalismo é pluralista, como já se pode observar, pois aceita 

diversos pensamentos sobre um mesmo tema, abolindo o pensamento único. Há o 

diálogo entre culturas diversas para a convivência pacífica e com resultados 

positivos a ambas. 

A globalização (fenômeno social que ocorre em escala global e consiste 

em uma integração em caráter econômico, social, cultural e político entre diferentes 

países), tem proporcionado o aparecimento de um novo problema: a transculturação, 

que mistura e singulariza as culturas, num processo de justaposição e subordinação 

de umas às outra. 

                                                 
35 CASHMORE, Ellis. Dicionário de Relações Étnicas e Raciais. São Paulo: Summus, 2000. 
36 COSTA, Sérgio. Complexidade, diversidade e democracia: alguns apontamentos conceituais e uma 
alusão à singularidade brasileira. In: SOUZA, Jessé. Democracia hoje. Novos desafios para a teoria 
democrática contemporânea. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2001, p. 461-476. 
 

37 FRASER, Nancy. Repensando a questão do reconhecimento: superar a substituição e a reificação 
na política cultural. In: BALDI, César Augusto (Org.). Direito humanos na sociedade cosmopolita. Rio 
de Janeiro:Renovar, 2004, p. 601-621, p.610-611. 
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Como afirma Souza (2001)38: 

[...] a globalização atual, provocadora das diversas 
transculturações que vem se verificando nos últimos 
quinhentos anos, especialmente, ao longo dos últimos 
50, não provoca uma unidade na diversidade de culturas, 
mas configura uma diversidade cultural ou 
pluriculturalidade que tende, predominantemente, à 
fragmentação cultural (SOUZA, 2001, p. 162). 

 

Para resolver esse problema de fragmentação cultural, se torna 

necessário um novo modelo de educação, que encontre na multiculturalidade suas 

possibilidades a uma práxis multicultural e, ainda que possa contribuir nesse 

processo de transformação social.   

É certo que a diversidade cultural e étnica muitas vezes é vista como uma 

ameaça para a identidade da nação. Em alguns lugares como no Canadá, por 

exemplo, o multiculturalismo provoca desprezo e indiferença entre habitantes de 

língua francesa e os de língua inglesa. 

Mas se para alguns a diversidade cultural representa a destruição de uma 

cultura original, para outros ela pode ser vista como fator de enriquecimento e 

abertura de novas e diversas possibilidades. 

 

 

1.3.1. A Cultura multiculturalista brasileira 
 

Na opinião de Machado (2002)39, vivemos em um mundo pluralista e esse 

fato  manifesta-se nas diferenças existentes entre os grupos sociais e se revela nos 

traços de etnia e de nacionalidade, nas formas de comportamento sexual e nas 

tradições que se perdem ou se renovam a cada geração. A pluralidade cultural 

assinala a variedade de formas com que se dão as relações humanas. É pelo 

reconhecimento dessa complexidade que surge a perspectiva multicultural.  

Em pleno século XXI, muitos acreditam ser possível uma cultura para 

representar um país como o Brasil, porém, como sabemos e conhecemos, a 
                                                 
38 SOUZA, João Francisco de. Atualidade de Paulo Freire: contribuição ao debate sobre a educação 
na diversidade cultural. Recife: Bagaço; Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação de 
Jovens e Adultos e em Educação Popular da UFPE (NUPEP) 2001. 
39 MACHADO, Cristina Gomes. Multiculturalismo: muito além da riqueza e da diferença. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2002. 
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realidade Brasileira nos aponta a impossibilidade de uma única cultura 

predominante, devido a existência  real da multiculturalidade. 

Devido à sociedade brasileira ser o resultado da mistura de raças (branca, 

negra e índia), o convívio multicultural não deveria representar uma dificuldade.  

Filhos desse hibridismo e tendo como característica marcante o fato de abrigar 

diversas culturas, os, brasileiros, deveríamos lidar facilmente com as diferenças. 

Mas não é exatamente isso o que ocorre. 

O multiculturalismo implica basicamente a transição de uma cultura 

comum ou homogênea para uma outra diversificada, visando a inclusão dos racial e 

sexualmente excluídos.  Mas essa transição ou transformação da cultura pode 

ocorrer de duas formas:  

• uma que aceita as diferenças dos que estão em minoria e se reduzem 

a uma representação ‘simbólica’ na cultura dominante, quando a ela 

são assimilados; 

• outra que procura integrar as diferenças culturais, descentrando-se os 

valores culturais tradicionais, em respeito pela pluralidade e 

diversidade, e questionando-se os esquemas de poder em vigor, em 

prol da justiça social.  

Uma outra visão sobre o multiculturalismo é a apresentada por Paleczny 

(2009)40, que afirma que no Brasil: 

Apesar das divisões raciais, étnicas e religiosas internas, 
a sociedade brasileira é internamente coesa, 
culturalmente integrada, racial e etnicamente mesclada, 
religiosamente tolerante. A coesão da sociedade 
brasileira não se identifica com a homogeneidade. Muito 
pelo contrário, essa coesão consiste no entrecruzamento 
de diversos princípios de hierarquização e estruturação, 
até relativamente muito divergentes. No nível da 
sociedade global, a raça se apresenta como um fator de 
pouca diversificação, basicamente em processo de 
extinção. O âmbito da amalgamação racial faz com que a 
categoria dominante se torne a população mista, mas 
com a ocorrência local ainda constante da diversificada 
valorização dos diversos componentes da própria 
identidade. Os preconceitos e as manifestações de 
discriminação racial que ocorrem no Brasil  são, no 
entanto, um fenômeno raro e constituem antes a 
manifestação de desigualdades sociais, econômicas e 

                                                 
40 PALECZNY. Tadeusz. O caso brasileiro: processo de formação nacional ou fenômenos de latino-
americanização? Artigo publicado para a Revista Projeções, Ed. nº 20, 2009 
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estruturais. Além disso, apesar das grandes 
desigualdades na situação dos brasileiros, que assumem 
as formas de uma dicotomia nas escalas de riqueza, 
prestígio ou poder, não ocorrem no país tensões 
estruturais permanentes que conduzam a antagonismos 
e conflitos. (PALECZNY, 2009, p.1) 

 

No contexto educativo, por exemplo, a educação multicultural 

corresponde à idéia de uma educação liberta de preconceitos raciais, promovendo a 

diversidade cultural e a tolerância, respeitando ainda as diferenças de grupos 

sociais, étnicos e sexuais, bem como de cada indivíduo. 

A cultura, enquanto elemento central à temática do multiculturalismo 

apresenta um importante papel na vida dos grupos e indivíduos presentes nas 

sociedades. 

Na opinião de Machado (2002)41: 
 

“a cultura é entendida como uma maneira de um grupo social 
compreender a vida. Cultura é tudo aquilo que um determinado 
grupo social “cultiva”, isto é, inclui seus valores e suas 
tradições. Cada grupo social detém uma determinada cultura, 
com diferentes características; entretanto, essa questão 
também diz respeito à cultura dominante dentro de um grupo.” 
(MACHADO, 2002, p.25) 
 

A multiculturalidade proporciona novas formas de convivência humana 

baseada na tolerância, respeito e solidariedade e, segundo Maclarem (2000)42: 
 

“têm como base “uma pedagogia que rejeita a construção 
social das imagens que desumanizam o “outro”, uma 
pedagogia da esperança que aponta para o fato de que, em 
nossa construção do “outro”, tornamo-nos intimamente ligados 
a ele, uma pedagogia que nos ensina que através da 
desumanização do “outro”, desumanizamos a nós mesmos”  
(MACLAREM, 2000, p.300) 
 

Conforme visto anteriormente, a cultura Brasileira, resultado da fusão das 

culturas de origens diversas, é o exemplo vivo de uma multiculturalidade, porém, na 

realidade a discriminação, o preconceito e o racismo ainda fazem parte de nosso 

cotidiano e esse comportamento originado ainda na época em que o país era uma 

simples colônia de Portugal, foi sendo alimentado ao longo de toda a nossa história. 

                                                 
41  MACHADO, Cristina Gomes. Op. cit, 2002, p.25. 
42 MCLAREN, Peter. Multiculturalismo revolucionário: Pedagogia do dissenso para o novo milênio/ 
Peter Mclaren. (tradução Márcia Moraes e Roberto Cataldo Costa) – Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 
2000. 
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No Brasil, os debates sobre multiculturalismo têm sido evidentes no 

campo da educação, figurando, muitas vezes, como aporte para a defesa da adoção 

de políticas de ação afirmativa para o acesso ao ensino superior. 

 

1.3.2. A práxis educativa voltada para a multicultu ralidade 

 

A globalização, presente nas últimas décadas tem sido responsável pela 

aproximação de diversas culturas, o que intensifica as relações humanas pautadas 

pelo encontro das diferenças. Assim, as instituições internacionais43 passam a 

considerar a diversidade dos vários povos da terra como um tesouro a ser valorizado 

e preservado. Desta forma, as novas tendências mundiais influenciam os estudos 

culturais e, no Brasil, os cidadãos buscam resgatar a identidade nacional, de um 

ponto de vista bem mais comprometido com a pluralidade étnica e cultural do país.  

Neste começo de milênio, a práxis educativa face à diversidade cultural 

quer provar que os processos educativos podem contribuir para uma ressocialização 

dos indivíduos num ambiente de diversidade cultural. Através de uma prática 

pedagógica, se pode vivenciar uma interculturalidade necessária à transformação da 

diversidade cultural em multiculturalidade. 

O multiculturalismo aplicado à prática educacional exige um novo modo 

de compreender e valorizar a diversidade cultural. Mais do que a simples tolerância 

e a integração, o multiculturalismo propõe a interação das várias formas de 

manifestação cultural, não apenas no que diz respeito aos pontos de semelhança 

que se verificam entre uma e outra, mas, sobretudo no que concerne às suas 

diferenças mais essenciais.  

Na opinião de Barbosa (2002)44, por exemplo, para termos uma educação 

multiculturalista crítica em Arte é necessário: 

                                                 
43 As instituições sociais servem para definir práticas sociais, papéis e guiar as interações entre os 
atores que desempenham tais papéis, teriam o papel de resolver conflitos, facilitar a cooperação e 
aliviar os problemas de ação coletiva em um mundo de atores interdependentes (NORTH; MARCH; 
1996,1989). 
44 BARBOSA, Ana Mãe. Arte: perspectivas multiculturais - A multiculturalidade na educação estética. 
Artigo publicado para a TV Brasil, em 2002, disponível na internet em 
<http://www.redebrasil.tv.br/salto/boletins2002 >, acessado em abril de 2009. 
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• Promover o entendimento de cruzamentos culturais através 
da identificação de similaridades, particularmente nos 
papéis e funções da arte, dentro e entre grupos culturais.  

 

• Reconhecer e celebrar diversidade racial e cultural em Arte 
em nossa sociedade, enquanto também se potencializa o 
orgulho pela herança cultural em cada indivíduo.  

• Incluir em todos os aspectos do ensino da Arte (produção, 
apreciação e contextualização) problematizações acerca 
de etnocentrismo, estereótipos culturais, preconceitos, 
discriminação, racismo.  

• Enfatizar o estudo de grupos particulares e/ou minoritários 
do ponto de vista do poder como mulheres, índios e 
negros. 

• Possibilitar a confrontação de problemas tais como 
racismo, sexismo, deficiência física ou mental, participação 
democrática, paridade de poder.  

• Examinar a dinâmica de diferentes culturas.  
• Desenvolver a consciência acerca dos mecanismos de 

manutenção da cultura dentro de grupos sociais.  
• Incluir o estudo acerca da transmissão de valores.  
• Questionar a cultura dominante, latente ou manifesta, e 

todo tipo de opressão.  
• Destacar a relevância da informação para a flexibilização 

do gosto e do juízo acerca de outras culturas. (BARBOSA, 
2002, p.1) 

Nos sistemas escolares, questões de diversidades culturais muitas vezes 

não são levadas em consideração nas práticas pedagógicas. Vários olhares no 

espaço intra-escolar poderão nos demonstrar por que tais questões têm sido 

negligenciadas. O professor, muitas vezes, munido apenas de quadro e giz, torna-se 

o interlocutor de um discurso dominante que nem mesmo ele se deu conta ou nem 

mesmo percebeu. 

Perceber a prática pedagógica multicultural como uma prática que se 

constrói discursivamente, em função de intenções voltadas ao desafio à construção 

das diferenças e dos preconceitos a ela relacionados, parece ser um caminho 

central para a concepção de uma formação de professores multiculturalmente 

comprometida. 

Em seu trabalho apresentado 25ª Reunião da ANPEd em 2002, Silva 

discute a dificuldade de entendimento das diferenças físicas e culturais que se 

vivencia na escola. Em seu trabalho, Silva verifica que a escola é apontada pelos 

jovens como um dos principais territórios de vivência de situações discriminatórias: 

A escola constitui-se um território de enfrentamentos 
invisíveis, onde as diferenças são marcadas por 
aspectos visíveis, como a deficiência física, o vestuário 
(indicador de pertencimento a uma classe social), as 
práticas religiosas, o sexo e a cor a pele. Alunos e 
professores vivenciam tais conflitos e encaminham 
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soluções, na maioria das vezes sem a busca por uma 
compreensão de âmbito maior. (SILVA, 2002, p.18)45 

 

O encaminhamento de soluções depende de uma compreensão mais 

ampla e profunda seja das relações interculturais, seja da constituição das 

subjetividades dos atores da prática educativa, pois, o campo da luta contra o 

racismo não se trava apenas mediante a circunscrição de atos ou de palavras que 

expressam preconceitos e estereótipos, mas sim através de processos que 

valorizem as diferenças. .  

 

1.3.3. Políticas de ação afirmativa em benefício da  população negra no Brasil 

 

Num país como o Brasil, onde os preconceitos e a discriminação racial 

ainda são realidade em pleno século XXI, as políticas defendidas no campo da 

educação ainda não trouxeram as mudanças substanciais esperadas para a 

população negra. 

As desigualdades raciais confirmam a idéia de que a exclusão e a 

pobreza não são somente econômicas, mas de preconceito e discriminação racial. 

Sabe-se que a atribuição de significados sociais à 
diversidade humana a hierarquiza, provocando as 
desigualdades entre negros e não negros em todos os 
setores sociais, com forte projeção na educação na qual 
são evidenciados claramente, os efeitos da 
discriminação contra o negro na educação. (OLIVEIRA, 
2006, p.128)46. 

 

Na sociedade brasileira os negros carregam estereótipo, como marca de 

inferioridade. Alguns estudos sobre a educação do negro no Brasil buscam 

compreender os fatores que levam os negros a serem estigmatizados, contribuindo 

para o percurso acidentado na sua trajetória escolar. 

Após a abolição final, o racismo, a discriminação e a 
segregação geográfica dos grupos raciais bloquearam os 
principais canais de mobilidade social ascendente, de 

                                                 
45 SILVA, Gilberto Ferreira da. Interculturalidade e educação de jovens: processos identitários no 
espaço urbano popular. In: Reunião Anual da Anped, 25, 2002, Caxambú: ANPED, 2002. 
46 OLIVEIRA, Iolanda. A formação de profissionais da educação para a diversidade étnico-racial. In: 
Educação diferenças e desigualdades. Muller,Maria Lucia R. Paixão, Lea Pinheiro. (Orgs). Cuiabá: 
EdUFMT, 2006. 
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maneira a perpetuar graves desigualdades raciais e a 
concentração de negros e mulatos no extremo inferior da 
hierarquia social. (HASENBALG, 2005, p. 233)47. 

 

De acordo com Henriques (2001)48, no Brasil, a condição racial (de fato, a 

cor) constitui um fator de privilégio para brancos e de exclusão e desvantagem para 

os não-brancos. Alguns números são alarmantes e preocupantes para aqueles 

quem buscam igualdade e equidade na sociedade: 

• do total dos universitários brasileiros, 97% são brancos, 
2% negros e 1% descendentes de orientais; 

• sobre 22 milhões de brasileiros que vivem abaixo da 
linha da pobreza, 70% deles são negros;  

• sobre 53 milhões de brasileiros que vivem na pobreza, 
63% deles são negros (HENRIQUES, 2001). 

 

Segundo Gomes (1995, p.147)49 o sistema educacional brasileiro 

“desempenha um papel preponderante no quadro de desigualdades raciais em 

nosso país e comparando-se a pequena quantidade de negros que conclui o 

segundo grau com o segmento branco da população”. 

Confirmando a idéia de Gomes e dando embasamento ao trabalho de 

Henriques, diversos estudos acadêmicos recentes, realizados por respeitadas e 

reconhecidas instituições de pesquisa, como o IBGE e o IPEA, não deixam dúvidas 

sobre a gravidade gritante da exclusão do negro, isto é, dos pretos e mestiços na 

sociedade brasileira. 

As experiências feitas pelos países que convivem com o racismo 

poderiam servir de inspiração ao Brasil, respeitando as peculiaridades culturais e 

históricas do racismo à moda nacional. 

Conforme nos afirma Tragtenberg et al (2006, p.479 – 480)50 

No campo parlamentar, várias iniciativas focalizaram a 
questão da desigualdade racial na educação. O 
deputado federal Abdias do Nascimento propôs, no ano 

                                                 
47 HASENBALG, Carlos A. Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil. Rio de Janeiro: Graal, 2ª 
ed. 2005. 
48 HENRIQUES, R. Desigualdades raciais no Brasil: evolução das condições de vida na década de 
90. Brasília: IPEA, 2001. 
49 GOMES, Nilma Lino. A mulher negra que vi de perto. Belo Horizonte: Maza Edições, 1995. 
50 TRAGTENBERG, Marcelo Henrique R.; BASTOS, João L. D.; NOMURA, Lincon Hideo; PERES, 
Marco Aurélio. Como aumentar a proporção de estudantes negros na universidade? In: Caderno de 
Pesquisas. v.36 n.128 São Paulo,  mayo/ago. 2006. 
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de 1983, o projeto de lei n. 1.332/83 que estabelecia 
cotas para negros nas universidades. Em 1987, o 
deputado federal Florestan Fernandes fazia proposta de 
ação afirmativa para negros e outras populações 
marginalizadas a ser incluída em um capítulo da 
Constituição de 1988 (Fernandes, 1989).  

Em 1999, o antropólogo José Jorge de Carvalho 
propunha cotas para negros na Universidade de Brasília 
– UnB (Carvalho, 2005). Em 2000, o então deputado 
federal Paulo Paim apresentou o projeto de lei n. 3.198 
ou Estatuto da Igualdade Racial, que previa um mínimo 
de 20% de cotas para negros nas universidades 
públicas, além de outras ações afirmativas. Em 8/5/2002, 
a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal 
aprovou substitutivo de Sebastião Rocha a projeto de lei 
n. 650/1999 do Senador José Sarney, que propõe um 
mínimo de 20% de cotas para negros nas universidades, 
além de programas de assistência estudantil e 
pedagógica.  

Por sua vez, o projeto de lei n. 298/1999, do senador 
Antero Paes de Barros, determinava que 50% de todas 
as vagas das universidades federais fossem destinadas 
a alunos de escolas públicas. Essa foi uma maneira de 
tentar colocar a questão como favorecimento da origem 
escolar (conectada à renda baixa) em vez da raça, pois 
este último tipo de ação afirmativa encontra significativas 
barreiras na academia e em parcelas da sociedade 
brasileira, particularmente sua elite e a grande imprensa.  

Apesar de todas essas propostas, foi somente após a 
participação brasileira na 3ª Conferência Internacional 
contra o Racismo, a Xenofobia e Intolerâncias correlatas, 
realizada em Durban, no ano de 2001, que tomou grande 
impulso a discussão, na sociedade brasileira, da 
reparação da população negra mediante ações 
afirmativas no acesso ao ensino superior por critérios 
étnicos como cotas ou pontuação. Várias outras ações 
afirmativas já vinham sendo realizadas, mas 
centralizaremos nossa atenção naquelas relacionadas 
com o acesso ao ensino superior. (TRAGTENBERG et 
al, 2006, p.479 – 480) 

 

Diante tal realidade, é preciso que haja ações afirmativas no sentido de 

combater à desigualdade racial para que a população negra tenha seus direitos 

assegurados, conforme nos afirma Vieira (2003)51 

Argumenta-se em favor da ação afirmativa como uma 
ação voltada para o combate à desigualdade racial que 
seu conceito e utilização envolve uma tentativa de 
compensar a população negra pela discriminação sofrida 
ou pela alocação nos patamares mais baixos, no que se 

                                                 
51 VIEIRA, Andréa Lopes da Costa. “Políticas de educação, educação como política: observações 
sobre a ação afirmativa como estratégia política”. In: SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e & 
SILVÉRIO, Valter Roberto (orgs.). Educação e ações afirmativas: entre a injustiça simbólica e a 
injustiça econômica. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 
2003. p. 81-97. 
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refere aos índices sociais, como educação, distribuição 
salarial e habitação. (VIEIRA, 2003, p.86) 

 

 Já na opinião de Walters (1995)52 

Ação afirmativa é um conceito que indica que, a fim de 
compensar os negros e outras minorias (...) pela 
discriminação sofrida no passado, devem ser distribuídos 
recursos sociais como empregos, educação, moradias, 
etc. de forma tal a promover o objetivo social final da 
igualdade (Walters, 1995, p. 131). 

 
Segundo Munanga (2003, p.1)53 

As chamadas políticas de ação afirmativa são muito 
recentes na história da ideologia anti-racista. Nos países 
onde já foram implantadas (Estados Unidos, Inglaterra, 
Canadá, Índia, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia e 
Malásia, entre outros), elas visam oferecer aos grupos 
discriminados e excluídos um tratamento diferenciado 
para compensar as desvantagens devidas à sua 
situação de vítimas do racismo e de outras formas de 
discriminação. Daí as terminologias de “equal opportunity 
policies”, ação afirmativa, ação positiva, discriminação 
positiva ou políticas compensatórias. (MUNANGA, 2003, 
p.1) 

 

No Brasil, de acordo com Vieira (2003)54, muito tem sido escrito sobre a 

ação afirmativa, contudo, em grande maioria, os estudos desenvolvidos concentram-

se em alguns pontos específicos:  

1) analisam os reflexos do modelo norte americano, mais 
especificamente das políticas de cotas;  

2) consideram o caráter histórico e a constituição do 
preconceito no Brasil, e as possibilidades de ação 
afirmativa nesse contexto;  

3) formulam análises legais sobre sua aplicabilidade,  

4) finalmente, analisam os programas já 
existentes.(Vieira, 2003, p.87) 

 

Uma dessas ações ditas afirmativas e que tem gerado muita polêmica é a 

adoção de reserva de vagas para negros nas universidades públicas. Assunto 

menos controverso é a reserva de vagas para alunos oriundos de escolas públicas. 

                                                 
52 WALTERS, Ronald.  O princípio da ação afirmativa e o progresso racial nos Estados Unidos. Rio de 
Janeiro: Estudos Afro-Asiáticos, n. º 28, pp. 129-140, 1995. 
53 MUNANGA, Kabengele. Políticas de ação afirmativa em benefício da população negra no Brasil: 
um ponto de vista em defesa das cotas. In: Educação e ações afirmativas: entre a justiça simbólica e 
a injustiça econômica. Brasília: Inep/MEC, 2003. 
54 VIEIRA, Andréa Lopes da Costa, Op. cit, 2003, p. 87 
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Sabemos que a reserva de cotas pode representar apenas uma medida 

emergencial até que ocorra o processo de amadurecimento da sociedade global na 

construção de sua democracia e plena cidadania, pois, ao mesmo tempo que esse 

sistema pode garantir a inclusão dos negros no ensino, por outro a política de cotas 

raciais pode prejudicar a imagem profissional dos funcionários, estudantes e artistas 

negros, porque eles poderão ser  acusados de ter entrado por uma porta diferente; 

ou seja, sob o pretexto de favorecer materialmente uma população desfavorecida, 

essa política pode prejudicar os valores mais respeitáveis: o orgulho e a dignidade 

da população negra. 
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Capítulo II – DOS NEGROS AFRICANOS 

 

 

2.1. Conhecendo a África 

 

 O Continente africano limita-se ao Norte pelo Mar Mediterrâneo, ao Oeste 

pelo Oceano Atlântico e ao Leste pelo Oceano Índico. De uma maneira simplificada 

podemos dividi-lo em duas zonas absolutamente distintas: o centro-norte é 

dominado pelo imenso deserto do Saara (8.600.000 de km2), enquanto que o 

centro-sul, depois de percorrer-se as savanas, é ocupado pela floresta tropical 

africana. 

 Esta separação geográfica também se refletiu numa separação racial. No 

Norte do continente habitam os árabes, os egípcios, os berberes e os tuaregues 

(sendo que esse dois últimos são os que praticam o comércio transaarino). No 

centro-sul, ao contrário, habitam mais de 800 etnias negras africanas.  

Atribui-se o “atraso” da África meridional ao isolamento geográfico em que 

a população negra se encontrou através dos séculos. Afastada do Mediterrâneo - 

grande centro cultural da Antigüidade - pelo deserto do Saara, e longe dos demais 

continentes pela dimensão colossal dos dois oceanos, o Atlântico e o Índico. 

Apartados do resto do mundo, os africanos se viram vítimas de expedições que lhes 

devoravam os filhos ao longo da história, através da escravidão. 

 Geograficamente, podemos dividir o continente africano em três principais 

partes: África do Mediterrâneo, África Atlântica e África Índica.  

 África do Mediterrâneo: A África liga-se ao Mar Mediterrâneo55 pelo 

norte e esta região participa de acontecimentos fundamentais a história humana. 

Uma das grandes civilizações que surgiu na região foi o Egito Antigo. Outra grande 

civilização foi a da Núbia, em cuja capital, Kerma, havia grandes minas de ouro e o 

comércio de marfim. Importantes reinos são os de Gana e Mali. 

                                                 
55 O Mar Mediterrâneo fica entre a Europa, a África e a Ásia ocidental e desde a antiguidade foi o 
responsável pelo desenvolvimento do comércio, arte, cultura e boa parte da História. 
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 África Atlântica : fica a oeste do Continente, entre a alta Guiné ao norte e 

Angola ao sul. Desta região da África saiu a maior parte dos escravos que vieram ao 

Brasil.  

 A Alta Guiné também recebe o nome de Senegâmbia e a população se 

organizava em reinos. Ao sul da Senegâmbia ficava a chamada Costa do Ouro. As 

grandes minas de ouro, por anos, sustentaram os reis da região, mas a escravidão e 

o comércio de marfim aumentaram o poder do local. Dividiu-se então a região em 

três áreas: Costa do Ouro, Costa dos Escravos e Costa do Marfim. 

 África Índica : voltado ao Oceano Índico, lugar de mistérios e riquezas. 

A África Índica ou Oriental, também conhecida como Contra-Costa, é a 

parte da África banhada pelo Oceano Índico e inclui, não só os países costeiros e 

insulares, Comores, Djibouti, Eritreia, Etiópia, Quénia, Seychelles, Somália e 

Tanzânia, mas também alguns do interior, como Burundi, Ruanda e Uganda, além 

de Zimbabwe, Zâmbia e Malawi. 

 Até meados do século XV, a África negra estava relativamente isolada, 

sendo que seu único contato com o resto do mundo se dava pela costa leste 

africana, através do Mar Vermelho e pelo Deserto do Saara. As regiões junto a 

essas fronteiras eram diferentes das demais, isoladas no interior do continente. 

 A história da África, no sentido do seu registro escrito, teve seu início 

quando povos de outros continentes começaram a registrar o seu conhecimento 

sobre os povos africanos (com exceção do Egito e provavelmente dos antigos reinos 

de Axum e Meroe), que tiveram fortes relações com o Egito. Desta forma, a história 

da África oriental começa a ser conhecida a partir do século X, quando um estudioso 

viajante árabe, Al-Masudi, descreveu uma importante atividade comercial entre as 

nações da região do Golfo Pérsico e os "Zanj" ou negros africanos. No entanto, 

outras partes do continente já tinham tido início a islamização, que trouxe a estes 

povos a língua árabe e a sua escrita, a partir do século VII. 

 As línguas bantu só começaram a ter a sua escrita própria, quando os 

missionários europeus decidiram publicar a Bíblia e outros documentos religiosos 

naquelas línguas, ou seja, durante a colonização do continente, pelo menos, da sua 

parte subsaariana. 
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2.1.2. A escravidão na África 

 

 A escravidão foi e continua sendo um fenômeno importantíssimo da 

história da humanidade, estando presente em muitos lugares, da antiguidade 

clássica a épocas muito recentes.   

 A escravidão, na África, começa com seu próprio povo; as tribos brigavam 

entre si, e as populações derrotadas, nestas guerras, serviam como recompensa. Os 

derrotados viravam escravos, para servirem ali mesmo ou para serem embarcados 

para outras regiões. Havia guerras com o exclusivo fim de produzir cativos; o reino 

do Sego, a confederação Ashanti, o reino do Dahomé e as cidades-estados iorubas 

foram nações escravizadoras, que anualmente, lançavam seus exércitos em 

operações de envergadura. Guerreiros promoviam rápidos ataques nos territórios 

vizinhos, onde aprisionavam um punhado de aldeãos. As operações escravizadoras 

destruíam e desorganizavam a produção artesanal e pastoril de comunidades 

inteiras, fora as perdas de vidas motivadas pelos combates. 

 A África esteve intimamente ligada a essa história, tanto como fonte 

principal de escravos para as antigas civilizações, o mundo islâmico, a Índia e as 

Américas, quanto como uma das principais regiões onde a escravidão sempre foi um 

fato comum. 

 Segundo Lovejoy (2002)56: 

“A escravidão era uma fonte de exploração. Suas 
características específicas incluíam a idéia de que os 
escravos eram uma propriedade; que eles eram 
estrangeiros, alienados pela origem ou dos quais, por 
sanções judiciais ou outras, se retirara a herança social 
que lhes coubera ao nascer; que a coerção podia ser 
usada à vontade; que a sua força de trabalho estava à 
completa disposição de um senhor; que eles não tinham 
direito à sua própria sexualidade, e, por extensão, às 
suas próprias capacidades reprodutivas; e que a 
condição de escravo era herdada, a não ser que fosse 
tomada alguma medida para modificar essa situação.”  
(LOVEJOY, 2002, p.29-30) 

 

Ainda de acordo com Lovejoy (2002): 

“O crescimento e a expansão do tráfico europeu de 
escravos através do oceano Atlântico, tiveram um 

                                                 
56 LOVEJOY, Paul E. A escravidão na África – uma história de suas transformações. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2002. 
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impacto decisivo na evolução da escravidão da África, 
principalmente nas áreas da Costa da Guiné, onde a 
influência islâmica tinha sido fraca ou inexistente.” 
(LOVEJOY, 2002, p.45) 

 
 

 As exportações de escravos cresceram gradualmente durante os 

primeiros 150 anos do comércio atlântico, chegando a 409.000 escravos de 1450 a 

1600. Posteriormente, o comércio aumentou numa escala que sobrepujou todas as 

exportações anteriores da África. O volume total para o comércio atlântico atingiu 

mais de 11 milhões de escravos até o ano de 1900, conforme apontado por Lovejoy 

(2002,p.51). 

 

 

2.2. Da África para o Brasil 

 

O costume de se escravizar seres humanos existe desde a o princípio da 

civilização e, quando os exploradores espanhóis e lusitanos aderiram ao costume, 

vendo nele um negócio lucrativo para a economia européia durante o período das 

colonizações, na África já existia a prática de escravização nações inimigas. 

Na África, homens e mulheres, crianças, antes livres; guerreiros, artesãos, 

caçadores, príncipes e reis e soberanos africanos, eram capturados, por ataques 

planejados, acorrentados e embarcados nos porões dos tumbeiros para o Novo 

Mundo. 

Durante quase quatro séculos, negros africanos foram caçados e trazidos 

para o Brasil para trabalhar como escravos.  

Segundo Machado (2007, p.1)57: 
 

Alguns milhares de quilômetros separam a América do 
Sul da África. A viagem entre os continentes africano e 
americano levava apenas algumas semanas, no entanto, 
nela aconteceram alguns dos piores momentos vividos 
pela humanidade ao longo de toda a sua existência. 

O princípio dessa triste história ocorria ainda em portos 
africanos, quando os negros eram comercializados como 

                                                 
57 MACHADO, João Luís Almeida. Travessia Infernal. Artigo publicado em 2007, para Portal Planeta 
Educação, Disponível em: <http://www.planetaeducacao.com.br/portal/artigo.asp?artigo=190>  
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qualquer outra mercadoria disponível nos grandes 
centros de comércio das maiores cidades locais. Haviam 
sido aprisionados em guerras tribais ou caçados por 
grupos de brancos especializados na obtenção de mão 
de obra escrava para as regiões coloniais da América. 
Tinham um valor consideravelmente alto no mercado da 
época, pois eram considerados mais aptos e 
disciplinados para o trabalho no campo e nas minas. 
(MACHADO, 2007, p.1) 

 

Separados de suas famílias, de seu povo e do seu solo, os africanos 

foram aos poucos se adaptando a uma nova língua, novos costumes, novo país. 

Foram se misturando com os brancos europeus colonizadores e com os índios da 

terra, formando a população brasileira e sua cultura. 

As diferentes etnias chegaram ao Brasil em distintos momentos, 

predominando os bantos até o século XVIII e depois os sudaneses, sempre ao sabor 

da demanda por mão-de-obra escrava que variava de região para região, de acordo 

com os diferentes ciclos econômicos de nossa história, e do que se passava na 

África em termos do domínio colonial europeu.  

Os negros que vieram para o Brasil pertenciam a vários grupos, sendo os 

mais importantes o Sudanês (Nagôs) e o Banto que, efetivamente, a partir de 1530, 

começou a formar a população brasileira de afro-descendência. 

Segundo Gasparetto Junior (2009)58 

Os sudaneses dividiam-se em três subgrupos: iorubas, 
gegês e fanti-ashantis. Esse grupo tinha origem do que 
hoje é representado pela Nigéria, Daomei e Costa do 
Ouro e seu destino geralmente era a Bahia.  

Já os bantus, grupo mais numeroso, dividiam-se em dois 
subgrupos: angola-congoleses e moçambiques. A origem 
desse grupo estava ligada ao que hoje representa 
Angola, Zaire e Moçambique (correspondestes ao 
centro-sul do continente africano) e rinha como destino 
Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e 
São Paulo. (GASPARETTO JUNIOR, 2009, p.1) 

 

Os portos do Brasil, que mais escravos africanos receberam, foram os de 

Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Nessas cidades, os negros, assim que chegavam, 

recebiam forte alimentação na base do milho, para recuperar as forças perdidas 

durante a viagem; depois eram vendidos em leilão. Os compradores examinavam o 
                                                 
58 GASPARETTO JUNIOR, Antonio. Origem dos escravos africanos. Artigo publicado em 18/12/2009, 
disponível na internet em <http://www.historiabrasileira.com/brasil-colonia/origem-dos-escravos-
africanos/>, 
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pobre escravo como quem compra um animal: perguntavam pela idade, verificavam 

seus dentes estavam em bom estado ou se havia defeitos pelo corpo. 

Desde os primeiros registros de compras de escravos feitos em terras 

brasileiras até a extinção do tráfico negreiro, em 1850, calcula-se que de 3 a 8 

milhões de escravos foram trazidos para o Brasil. (ASSAID, 2008, p.2)59 

 

 

2.3. Século XIX e o fim da escravidão no mundo 

 

De acordo com Storto e Filho (2008)60  

“A escravidão humana, no mundo ocidental já vinha sendo 
questionada desde o século XVIII. Os filósofos iluministas e 
posteriormente os princípios jacobinos da Revolução Francesa 
professavam a igualdade de nascimento entre todos os 
homens. Com a Revolução Industrial essas idéias ganharam 
um novo contorno. O fim da escravidão e o assalariamento da 
mão-de-obra ampliavam os mercados consumidores, muito 
disputados pelos grandes industriais, principalmente ingleses.” 
(STORTO e FILHO, 2008, p.1) 

 

Depois de quase três séculos de tráfico de escravos, diversos poderes 

coloniais proibiram esta prática no início do século XIX. Entretanto, a propriedade de 

escravos só foi abolida muitos anos depois. A Dinamarca declarou ilegal a 

importação de escravos em 1792. A Grã-Bretanha seguiu o exemplo em 1807 e os 

Estados Unidos um ano depois. 

Conforme nos relata Brazil (2004)61, a partir da Revolução Industrial, 

ocorrida no início dos anos de 1800, o governo inglês (sentindo-se prejudicado pelo 

comércio de mão-de-obra escrava e prevendo a necessidade de ampliar mercados 

para seus produtos manufaturados em massa), proibiu o tráfico entre a África e a 

América e passou a perseguir aqueles que o praticavam. Neste período, foi 

amplamente utilizado um sistema de repressão baseado em ações da expressiva 

armada naval inglesa, que caçava navios negreiros pelo Oceano Atlântico.  

                                                 
59 ASSAID. Escravidão no Brasil Colonial. In: Apostila de História – aula 9 – Colégio Impacto, 2008. 
Disponível em <http://www.portalimpacto.com.br>. 
60 STORTO, Lúcia Helena; FILHO, Sidney Aguilar. História do Brasil – A Crise do Império e o Advento 
da Modernidade. Livro disponível em :<http://www.libertaria.pro.br/brasil/capitulo11_index.htm>. 
 

61 BRAZIL, Carlos. História da escravidão. Artigo publicado em 13/02/2004, disponível na internet em 
< http://www.universia.com.br/materia/materia.jsp?id=2852>. 
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Porém, apesar desta guerra aberta ao tráfico da Inglaterra, a abolição 

completa da escravidão nas colônias inglesas ocorreu somente em agosto de 1834, 

após uma série de leis intermediárias.  

O principal motivo que levou à abolição dos escravos foi a emergência da 

sociedade industrial, surgida pelos efeitos sócio-econômicos provocados pela 

introdução da máquina a vapor no processo produtivo, que requeria mercados livres 

e trabalho assalariado. 

No Brasil, ao longo do século XIX, a legislação escravista sofreu inúmeras 

mudanças como conseqüência das pressões internacionais e dos movimentos 

sociais abolicionistas. A primeira alteração na legislação ocorreu em 1850, quando 

foi decretada a Lei Eusébio de Queirós, que extinguiu definitivamente o tráfico 

negreiro no país. Foi uma solução encontrada pelo governo monárquico brasileiro 

diante das constantes pressões e ameaças da Inglaterra, nação que estava 

determinada a acabar com o tráfico negreiro. 

Em 1871, foi decretada a Lei Visconde do Rio Branco, também conhecida 

como a Lei do Ventre Livre, que estabelecia que todos os filhos de escravos seriam 

considerados livres.  

Nesse período, surgia o movimento abolicionista, a partir de ações 

individuais promovidas por ativistas da causa, que incentivavam as fugas e rebeliões 

de escravos. Esse movimento intensificou-se, ganhando maior respaldo e adesão 

popular. Uma série de iniciativas de caráter popular em defesa da abolição foi 

surgindo.  

O governo monárquico no Brasil procurou reagir a todas as pressões pela 

abolição da escravidão. Em 1885, foi promulgada a Lei dos Sexagenários, ou Lei 

Saraiva - Cotegipe, estabelecendo que depois de completar 65 anos os escravos 

estariam em liberdade. A lei recebeu fortes críticas e foi veementemente repudiada 

pelos abolicionistas, sob a argumentação de que eram poucos os escravos que 

chegariam a tal idade. Além disso, a lei beneficiava os proprietários de escravos 

porque os liberava de arcar com o sustento dos cativos que chegassem a idade 

avançada. 

Finalmente, em 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel sancionou a Lei 

Áurea que aboliu oficialmente o trabalho escravo no Brasil. 
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Apesar de oficialmente extinto, o trabalho escravo é uma realidade nos 

dias atuais. De acordo com dados da OIT (Organização Internacional do Trabalho), 

divulgados em maio de 2005, mais de 12 milhões de pessoas no mundo trabalham 

em regime escravo. 

Uma das principais conclusões da OIT é que, do total de pessoas vítimas 

do trabalho forçado, 9,8 milhões são exploradas por agentes privados e 2,5 milhões 

são forçadas a trabalhar pelo Estado ou por grupos rebeldes militares. "Antigamente 

o que se via era que o Estado, muitas vezes, explorava o trabalho forçado. Hoje o 

que se nota é o crescimento dessa exploração por parte do setor privado, empresas 

e pessoas, geralmente para a obtenção de lucro". 

O relatório mostra que essa forma de exploração ilegal de trabalhadores, 

caracterizada pelo cerceamento da liberdade, ainda é um crime pouco punido em 

todo o mundo.  

 

 

2.4. A Realidade atual dos Negros e seus descendent es no Brasil 

 

Com o fim da escravidão no Brasil, a situação dos negros ficou bastante 

difícil. Discriminados, sem instrução, sem estudo e sem o mínimo de condições 

financeiras, os negros tornaram-se o retrato de um outro Brasil, ignorado por muitos. 

Como esse povo poderia ser respeitado se “os brancos” nunca 

reconheceram seu valor, sua importância histórica, econômica e cultural? 

O que fazer com milhões de pessoas que, por total desprezo e falta de 

consideração ocorrida por séculos, não conseguem competir em igualdade de direito 

com os brancos? 

Após conquistarem a liberdade, os negros e tudo o que representam 

seriam reconhecidos e valorizados no Brasil um dia? 

Ex-escravos, discriminados, esquecidos, desprezados por muitos, os 

negros, sem dúvida, têm uma importância gigantesca pelo próprio desenvolvimento 

e crescimento do Brasil. Sua contribuição em todas as áreas (cultural, religiosa, 

artística) é incalculável. 
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Mas, como esses negros e seus descendentes que hoje representam 

aproximadamente 50% do total da população (conforme dados do IBGE em 2005), 

poderiam ter suas contribuições reconhecidas como parte integrante da cultura 

nacional do Brasil? Como esse grupo poderia ter seus direitos como cidadãos e 

Brasileiros reconhecidos e respeitados? 

De acordo com dados do IPEA (2003) e IBGE (2000), a população negra 

no Brasil representa cerca de 50% do total da população, conforme dados e gráficos 

apresentados a seguir. 

 

Quadro 2 - Porcentagem da população negra no Brasil  

 

 

Fonte: IPEA - Desigualdade Racial: Indicadores Socioeconômicos 2003 

 

Gráfico 1 - População negra por regiões - proporção , censo 2000 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000  

 

População negra total: 76.560.000 hab, 

45,3% da pop. total; 

Mulheres negras: 37.602.461 hab; 

49% da pop. negra 

22,11% da pop. total 
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 Estudos realizados pelo IPEA apontam que os negros representam uma 

parcela da população excluída da sociedade devido a diversos fatores, tais como 

falta de escolaridade, poder econômico desfavorável, entre outros.  

Na opinião de Jaccoud e Beghin (2002, p.37)62 

A exclusão socioeconômica a que está submetida a 
população negra produz perversas conseqüências. De 
um lado, a permanência das desigualdades raciais 
naturaliza a participação diferenciada de brancos e 
negros nos vários espaços da vida social, reforçando a 
estigmatização sofrida pelos negros, inibindo o 
desenvolvimento de suas potencialidades individuais e 
impedindo o usufruto da cidadania por parte dessa 
parcela de brasileiros à qual é negada a igualdade de 
oportunidades que deve o país oferecer a todos. 
(JACCOUD E BEGHIN, p.37). 

 

Os indicadores sociais, segundo o IPEA (Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas) apresentado a membros do Conselho de Defesa dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Ministério da Justiça, apontaram que entre os 53 

milhões de brasileiros pobres, 63% são negros e que, dos 22 milhões que estão 

abaixo da linha de pobreza, 70% são negros. 

Ainda de acordo com o IPEA, são maiores os contingentes de afro-

brasileiros com menor índice de escolarização que vivem em condições de miséria 

ou percebem salários inferiorizados. Entre as crianças de 0 a 6 anos, 38% das 

brancas são pobres – um percentual bem mais baixo do que o de 65% de crianças 

negras nessas condições. Na faixa etária que vai dos 7 aos 14 anos,a pobreza 

atinge 33% dos brancos, mas 61% dos negros. Finalmente, na faixa etária que 

contempla jovens de 15 a 24 anos, 22 % dos brancos e 47% dos negros são pobres.  

 O mais preocupante é que esse quadro não deverá ser revertido no curto 

prazo. Segundo o coordenador nacional da pesquisa do IPEA, Ricardo Henriques, 

em 13 anos, os brancos devem alcançar uma média de oito anos de estudos. A 

projeção para os negros é de que eles cheguem ao mesmo resultado daqui a 32 

anos. Na Europa, a média de estudo de um branco é de 12 anos. Ao apresentar o 

estudo, Henriques lembrou ainda que o Brasil melhorou o seu desempenho em uma 

série de indicadores sociais na década de 1990, mas não foi capaz de fazer com 

que a desigualdade entre negros e brancos diminuísse. 

                                                 
62 JACCOUD, Luciana & BEGHIN, Nathalie. Desigualdades raciais no Brasil: um balanço da 
intervenção governamental. Brasília:IPEA, 2002. 
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 Diante desses dados, que mostram que o acesso e a permanência na 

escola têm cor, podemos tomar como referência as palavras da Profa. Eliane 

Cavalleiro, ao relatar que: 

“Nos últimos anos, alguns estudos têm demonstrado que 
o acesso e a permanência bem sucedida na escola 
variam de acordo com a raça / etnia da população. Ao 
analisar as trajetórias escolares dos/as alunos/as 
negros/as, as pesquisas revelam que essas apresentam-
se bem mais acidentadas do que as percorridas pelo/as 
alunos/as branco/as. O índice de reprovação nas 
instituições públicas também demonstra que há uma 
estreita relação entre a educação escolar e as 
desigualdades raciais na sociedade brasileira.” 
(CAVALLEIRO, 2001, p.85)63 

 

Uma das justificativas da afirmação apresentada anteriormente pode ser 

encontrada em pesquisas que têm mostrado que a maioria dos jovens negros entre 

15 e 24 anos estão fora da escola. Esses jovens acabam se distanciando da escola, 

pois precisam trabalhar para sobreviver. Com essa barreira, o jovem fica excluído do 

processo de escolarização mais elevado e quando muito não consegue nem mesmo 

concluir o Ensino Fundamental.  

Menor escolaridade e maior presença dos negros em famílias de baixa 

renda resultam em uma combinação desfavorável para parte dessa população: a 

situação de pobreza das famílias chefiadas por negros acaba por interferir na vida 

escolar dos seus membros, que, muitas vezes, são obrigados a deixar os estudos 

mais cedo para buscar uma colocação no mercado de trabalho ou tentar conciliar 

estudo e trabalho. É o que se pode constatar no quadro abaixo: 

 
 

Quadro 3 - Estudantes de 18 a 24 anos: por cor e ní vel de ensino freqüentado – 

2003 (em%) 

COR TOTAL FUNDAMENTAL MÉDIO PRÉ-
VESTIBULAR 

SUPERIOR 

Preta/Parda 3.626.733 30,9 49,8 3,9 14,1 

Branca 4.258.209 11,6 35,3 6.3 46,4 

Fonte: IBGE/SIS de 2004 

 
                                                 
63 CAVALLEIRO, E. (Org). Racismo e anti-racismo na educação: repensando nossa escola. São 
Paulo: Summus, 2001 
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Na sociedade brasileira, desde o século XIX, sempre existiu um ambiente 

favorável ao preconceito racial, dificultando enormemente a integração do negro.  

O que se percebe é que  por pertencerem às classes mais pobres, os 

negros e seus descendentes, necessitam trabalhar e isso, muitas vezes impede a 

continuidade dos estudos, quer seja por falta de tempo ou mesmo por falta de 

condições financeiras. 

Zandona (2009 p.1)64 afirma que  

O perfil socioeconômico da maioria dos jovens afro-
brasileiros não lhes permite ter acesso ao Ensino Médio 
no setor privado o que vem sendo constato durante essa 
pesquisa. A maioria desses jovens estuda nas escolas 
públicas, de péssima qualidade esse tem sido um fator 
revelador da principal barreira ao Ensino Superior, pois o 
ensino público, quanto à educação básica tem sido 
ineficiente e desqualificado. (ZANDONA, 2009 p.1) 

 

Fúlvia Rosemberg (1991) constata em sua pesquisa “Raça e educação 

inicial” que as oportunidades educacionais oferecidas pelo sistema público às 

crianças negras são de pior qualidade. 

A desigualdade de oportunidades encontrada pelos negros na educação 

reflete diretamente no mercado de trabalho, pois, fatores aparentemente objetivos 

tornam-se, no mercado de trabalho, requisitos que hierarquizam as diferenças 

naturais entre trabalhadores e, no caso do Brasil, colocam os negros em 

desvantagem em relação aos não-negros. Neste quadro, as exigências referentes à 

escolaridade têm desempenhado papel relevante. 

Como afirma Darcy Ribeiro (1995)65 

Apesar da associação da pobreza com a negritude, as 
diferenças profundas que separam e opõem os 
brasileiros em extratos flagrantemente contrastantes são 
de natureza social. São elas que distinguem os círculos 
privilegiados e camadas abonadas - que conseguiram, 
numa economia geral de penúria, alcançar padrões 
razoáveis de consumo - da enorme massa explorada no 
trabalho, ou até dele excluída por viver à margem do 
processo produtivo e, em conseqüência, da vida cultural, 
social e política da nação. A redução dessas diferenças 

                                                 
64 ZANDONA, Eunice Pereira. Desigualdades raciais na trajetória escolar de alunos negros do ensino 
médio. In: GT21 – Afro-Brasileiros e Educação – ANPED, 2009. Disponível na internet em 
<http://www.anped.org.br/reunioes/31ra/2poster/GT21-4566--Int.pdf>, 
65 RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo, Editora 
Companhia das Letras,1995. 
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constitui o mais antigo dos desafios que raptam a 
sociedade brasileira a promover uma reordenação social 
que enseje a integração de todo o povo no sistema 
produtivo e, por essa via, nas diversas esferas da vida 
social e cultural do país. (Ribeiro, 1995, p.100) 

 

Neste cenário, políticas públicas que diminuam as diferenças estruturais 

como a baixa escolaridade e, ao mesmo tempo, conscientizem a população da 

existência da discriminação ganham importância, de forma a garantir que a inserção 

e as oportunidades no mercado de trabalho ocorram de forma igualitária e justa. 



 

 

63 

Capitulo III - D O MOVIMENTO NEGRO NO BRASIL 

 
 

Os movimentos sociais envolvendo grupos negros sempre estiveram 

presentes em toda a História do Brasil, porém, até a Abolição da Escravatura em 

1888, estes movimentos eram quase sempre clandestinos e de caráter radical, posto 

que seu principal objetivo era a libertação dos negros cativos.  

Uma vez que os negros escravos eram tratados como propriedade 

privada, as fugas e insurreições, além de causarem prejuízos econômicos, 

ameaçavam a ordem vigente e tornavam-se objeto de violenta repressão não 

somente por parte da classe senhorial, mas do próprio Estado e seus agentes. 

Mesmo após a abolição, os negros precisavam ser reconhecidos. Desta 

forma, muitos negros, mestiços e brancos deram início a um movimento para 

reconhecimento de direitos dos negros que, até a presente data, ainda repercute em 

toda a nação.  

 
 

3.1. A origem dos primeiros movimentos dos negros n o Brasil 

 

Todo movimento social se origina de idéias e necessidades em 

determinada época e local e que resulta em ações ou modificações sociais. 

Assim, para entendermos os movimentos negros no Brasil é preciso antes 

conhecer os principais fatores que influenciaram determinadas ações ao longo do 

tempo, que foram, de certa forma responsáveis por ações como a abolição da 

escravatura até os primeiros movimentos no sentido de cidadania através da 

extinção do racismo e preconceitos. 

A história dos movimentos negros no Brasil, de acordo com Risério 

(2007)66, pode ser dividida em dois grandes blocos: 

No primeiro bloco , que se estende desde o final do século XVI à primeira 

metade do século XIX, a luta é contra a condição escrava. Neste período, surge a 

campanha abolicionista, como um movimento político, social e cultural radicalmente 

novo. 
                                                 
66 RISÉRIO, Antonio. A utopia brasileira e os movimentos negros. São Paulo, Edit. 34, 2007. 
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Com o surgimento dos ideais liberais resultantes da Revolução Francesa 

e da ciência econômica na Europa, a escravatura passou a ser considerada pouco 

produtiva numa época em que a Revolução Industrial estava modificando as formas 

de produção. Além desses aspectos, a idéia de escravizar pessoas, considerada 

moralmente incorreta, contrariava a filosofia vigente na ocasião dos iluministas. 

Durante a primeira metade do século XIX, o Brasil, além de vários outros 

países, esteve sob intensa pressão inglesa para terminar com o tráfico de escravos 

africanos. No entanto, por diversas razões, nosso país foi o que maior resistência 

opôs à pressão inglesa. Entre a independência do Brasil e o momento em que 

efetivamente o tráfico foi terminado, em 1850, passaram-se 28 anos de tensas 

negociações diplomáticas entre os dois países. Essas negociações não foram 

contínuas nem seguiram um progresso linear. Em alguns momentos avançaram, em 

outros foram interrompidas, em outros retrocederam.  

A própria Lei Eusébio de Queiroz não foi a primeira a declarar proibido o 

tráfico de africanos para o Brasil. Em 1831, atendendo a um tratado firmado com a 

Inglaterra em 1826, o governo brasileiro promulgara a Lei de 7 de novembro de 

1831, por meio da qual todos os escravos africanos que entrassem no Brasil a partir 

daquela data seriam declarados livres e os contrabandistas de escravos sofreriam 

severas penalidades.  

A aprovação da lei de 1831, porém, não significou o fim abolição do 

tráfico, pois a sociedade brasileira ainda apoiava firmemente a escravidão. A 

economia cafeeira, em expansão, dependia cada vez mais do braço escravo, além 

disso, a continuidade do tráfico estava intimamente associada aos “interesses 

capitalistas” que lucravam com a existência de tal atividade comercial. 

De acordo com Silva (2007)67 

Após duas décadas de vistas grossas e de tácita 
solidariedade aos traficantes de escravos e com um 
mercado relativamente abastecido, o governo brasileiro 
finalmente resolveu agir no sentido de por fim ao tráfico, 
diante de um clima de “tensão internacional e de 
comoção interna”. Com essa atitude, estaria garantindo a 
soberania do país ante os constantes desagravos da 
marinha britânica. Silva (2007, p.39) 
 

                                                 
67 SILVA, Ricardo Tadeu Caíres. Caminhos e descaminhos da abolição. Escravos, senhores e direitos 
nas últimas décadas da escravidão (Bahia, 1850-1888). Tese de Doutorado apresentada à 
Universidade Federal do Paraná, 2007. Disponível na internet em 
<http://www.poshistoria.ufpr.br/documentos/2007/RicardoTadeu.pdf>, 
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Além da pressão britânica, o surto de industrialização que ocorreu no país 

entre 1850 e 1860 acentuou as contradições no seio da sociedade brasileira e 

alimentou as primeiras idéias abolicionistas, que se fortaleceram após a libertação 

dos escravos nos EUA, em 1862. 

Os abolicionistas não pretendiam alforriar um indivíduo ou promover a 

libertação de um determinado grupo, mas instituir uma nova ordem econômica e 

social no país. 

Conforme nos afirma Risério (2007, p.325)68 
 

“pela primeira vez em nossa história, uma força mobilizadora, 
voltada para uma questão interna de nosso povo, atravessou 
linhas de cor e transcendeu barreiras sociais. Envolveu brancos 
e pretos; escravos e livres; ricos e pobres; poetas, políticos e 
batuqueiros. E varreu do mapa o sistema escravista. Além 
disso, na história particular de que nos ocupamos – a dos 
movimentos e das lutas negras em nosso país -, o 
abolicionismo aparece como o campo privilegiado de uma 
grande conexão. De uma parte, nele deságuam, 
redimensionados, séculos de resistência à – e enfrentamento 
da – condição escrava. De outro ele projeta no futuro as suas 
reivindicações fundamentais.” (RISÉRIO, 2007, p.325) 

 

Em 1880, políticos importantes, como Joaquim Nabuco e José do 

Patrocínio, criaram, no Rio de Janeiro, a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão, 

que estimulava a formação de dezenas de agremiações semelhantes pelo Brasil. Da 

mesma forma, o jornal O Abolicionista, de Nabuco, e a Revista Ilustrada, de Ângelo 

Agostini, serviram de modelo a outras publicações antiescravistas.  

Segundo Castellani (2000)69, a maçonaria brasileira teve participação 

destacada na campanha abolicionista, sendo que todos os principais líderes da 

abolição foram maçons:  José Bonifácio (pioneiro da abolição), Eusébio de Queirós 

(que aboliu o tráfico de escravos), Visconde do Rio Branco (responsável pela Lei do 

Ventre Livre), além de outros personagens  conhecidos, tais como Luís Gama, 

Antônio Bento, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Silva Jardim e Rui Barbosa . 

Além do movimento abolicionista, uma outra forma de  exteriorização dos 

movimentos negros rebeldes contra a escravização, nos cerca de quatro séculos em 

                                                 
68 RISÉRIO, Antonio. Op.cit, 2007, p.325 
69 CASTELLANI, José. A Maçonaria Brasileira na Década da Abolição e da República. Editora 
Copymarket.com, 2000. Disponível em <http://www.culturabrasil.pro.br/zip/maconarianobrasil.pdf>, 
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que a mesma perdurou no país (1549 -1888), foi a quilombagem, que na definição 

de Moura (1992)70: 
 

“ Entendemos por quilombagem o movimento de rebeldia 
permanente organizado e dirigido pelos próprios escravos que 
se verificou durante o escravismo brasileiro em todo o território 
nacional. Movimento de mudança social provocado, ele foi uma 
força de desgaste significativa ao sistema escravista, solapou 
as suas bases em diversos níveis – econômico, social e militar 
– e influiu poderosamente para que esse tipo de trabalho 
entrasse em crise e fosse substituído pelo trabalho livre. ” 
(MOURA, 1992: p. 22)   

 

Embora a quilombagem tenha por centro organizacional o quilombo, para 

onde iam os escravos fugidos (e onde buscavam refúgio toda sorte de excluídos e 

marginalizados da sociedade da época), ela englobava outras formas de protesto 

individuais ou coletivas, como as insurreições (cujo marco é a de 1835, em Salvador) 

e o bandoleirismo, forma de guerrilha na qual, grupos de escravos fugidos se 

organizavam para atacarem povoados e viajantes nas estradas. 
 

No segundo bloco , iniciado no século XX que vai até os dias atuais 

(primeira década do século XXI), vemos movimentos que, no essencial, articulam-se 

para finalizar o trabalho apenas principado pela abolição. São movimentos que 

visam ao fim das discriminações, à redução dos desequilíbrios sociais, à conquista 

inteira da cidadania. 

A despeito de grandes evidências das desigualdades raciais no Brasil, 

aqueles que lutam contra a discriminação racial ainda têm muita dificuldade de 

promover mudanças efetivas. Durante um longo período, a principal estratégia do 

Movimento Negro estava baseada em simples denúncias sobre discriminações 

sofridas pelos no cotidiano, esse fato ocorre devido o fato de os negros nem sempre 

reconhecerem sua situação desfavorável na sociedade brasileira como sendo 

resultante de discriminação racial, desigualdade e preconceito. Entretanto, ao longo 

dos últimos dez anos, a discriminação e a desigualdade racial têm sido 

progressivamente reconhecidas, tanto pelo senso comum como por especialistas. 

O Brasil caminhou nos últimos anos, a passos lentos, em relação ao 

cenário para a mobilização social, pessoal, formação profissional e as chances de 

competição do homem negro e da mulher negra no mercado de trabalho, mas há 

                                                 
70 MOURA, Clóvis. História do negro brasileiro. São Paulo: Ed. Ática, 1992. 
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vislumbra-se, a partir da vontade do próprio negro, muito a avançar e muitas 

resistências a serem quebradas. 

Os movimentos negros organizados, nos discursos sobre as 

desigualdades raciais, enfatizam a reconstrução de sua identidade racial e cultural 

como plataforma mobilizadora no caminho da conquista da sua plena cidadania. 

Eles preconizam que cada grupo respeite sua imagem coletiva, que a cultive e dela 

se alimente, respeitando, ao mesmo tempo, a imagem do outro. 

 

 

3.2. A riqueza da cultura afro-brasileira 

 

A cultura afro-brasileira é o resultado do desenvolvimento da cultura 

africana no Brasil, incluindo as influências recebidas das culturas portuguesa e 

indígena que se manifestam em diversas expressões como, por exemplo, a música, 

a religião e a culinária. 

Até meados do século XX, todas as manifestações culturais afro-

brasileiras eram proibidas, desprezadas, desestimuladas e perseguidas porque não 

faziam parte do universo cultural europeu além de ser considerada uma cultura 

selvagem e atrasada em contraponto à Europa em desenvolvimento. Porém, a partir 

de meados do século XX, as expressões culturais afro-brasileiras começaram a ser 

gradualmente aceitas, admiradas e celebradas pelas elites brasileiras como 

expressões artísticas genuinamente nacionais. 

É importante salientar que não houve uma homogeneidade cultural 

praticada pelos negros africanos, visto que imperava uma heterogeneidade 

favorecida pelas origens distintas dos africanos, que apesar de oriundos do 

continente africano, geralmente os escravos apresentava uma prática cultural 

diferenciada em alguns aspectos devido à região que pertencia, pois a África 

caracteriza-se em um continente dividido em países com línguas e culturas diversas. 

Apesar da origem diversa dos escravos africanos, dois grupos se 

destacaram no Brasil: os Bantos e os Sudaneses. Os bantos foram assim, 

classificados devido à relativa unidade lingüística dos africanos oriundos de Angola, 

Congo e Moçambique. 
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Além da prática cultural diferenciada ressaltada, os africanos, ainda, 

incorporaram algumas práticas européias e indígenas, além de, influenciá-los 

culturalmente. O intercâmbio cultural entre os elementos citados contribuiu para uma 

formação cultural afro - brasileira híbrida e bastante peculiar. 

Na língua, por exemplo, existem várias palavras e expressões 

correntemente utilizadas, que tem sua origem nas diversas línguas faladas pelos 

diferentes povos africanos, tais como: "Bagunça", "curinga", "moleque", "dengo", 

"gangorra", "cachimbo", "fubá", "macaco", "quitanda"... 

Outras palavras do português falado no Brasil também têm raízes 

africanas. Muitas delas vêm de diferentes povos do continente, como os jejes e os 

nagôs (que falavam línguas como o fon e o ioruba). Palavras como "acarajé", "gogó", 

"jabá" e muitas outras passaram a fazer parte do nosso vocabulário, foram 

incorporados à nossa cultura. Em geral, trata-se de nomes ligados à religião, à 

família, a brincadeiras, à música e à vida cotidiana. 

Além da língua, a influência africana foi se tornando visível em vários 

outros seguimentos da sociedade, tais como culinária, práticas religiosas, danças, 

dentre outros valores culturais, que foram incorporados pela população brasileira. 

Essa influência se faz notar em grande parte do país; em certos estados como 

Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e 

Rio Grande do Sul . 

Os bantos, nagôs e jejes no Brasil colonial criaram o candomblé, religião 

afro-brasileira baseada no culto aos orixás praticada atualmente em todo o território. 

Largamente distribuída também é a umbanda, uma religião sincrética que mistura 

elementos africanos com o catolicismo e o espiritismo, incluindo a associação de 

santos católicos com os orixás. 

A influência da cultura africana é também evidente na culinária regional, 

especialmente na Bahia, onde foi introduzido o dendezeiro, uma palmeira africana 

da qual se extrai o azeite-de-dendê. Este azeite é utilizado em vários pratos de 

influência africana como o vatapá, o caruru e o acarajé. 

Na música a cultura africana contribuiu com os ritmos que são a base de 

boa parte da música popular brasileira. Gêneros musicais coloniais de influência 

africana, como o lundu, terminaram dando origem à base rítmica do maxixe, samba, 
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choro, bossa-nova e outros gêneros musicais atuais. Também há alguns 

instrumentos musicais brasileiros, como o berimbau, o afoxé e o agogô, que são de 

origem africana. O berimbau é o instrumento utilizado para criar o ritmo que 

acompanha os passos da capoeira, mistura de dança e arte marcial criada pelos 

escravos no Brasil colonial. 

 

 

3.3. O despertar de uma consciência sobre a importâ ncia da cultura dos 
negros 

 

 O processo de miscigenação teria teoricamente colocado fim à utilização 

de teorias raciais do século XIX , repletas de um suposto cientificismo que por muito 

tempo afirmaram a inferioridade das pessoas negras, a degenerescência do mestiço, 

o ideal de branqueamento e a primitividade da cultura negra utilizados até então 

para justificar ou explicar a escravidão, o racismo e a situação do negro na 

sociedade brasileira. 

A realidade, porém, nos mostra que, na verdade, a miscigenação não foi 

suficiente para que as contribuições da cultura negra fossem reconhecidas e 

efetivamente incorporadas no processo de formação de uma cultura nacional; 

 A persistência da desigualdade racial e do racismo velado, além de ter 

oferecido nova roupagem às teorias racistas, viabilizou a substituição da violência 

física pela simbólica. 

Mas, esse panorama começou a ser modificado a partir de 1922 com a 

realização da Semana da Arte Moderna, onde vários artistas tiveram a oportunidade 

de mostrar novas idéias através de seus trabalhos. Além desse evento, a partir de 

1930, após a divulgação de um discurso ideológico e de uma imagem de que o 

Brasil seria um paraíso racial, Gilberto Freire apresenta em sua obra Casa Grande e 

Senzala (de 1933), uma idéia nova de povo, fruto da mistura inter-racial que 

harmonizou diferenças e diluiu conflitos, possibilitando uma assimilação 

extraordinária, criando, assim, um novo povo brasileiro. A mistura de raças produzira 

uma unidade de opostos entre os raciais, incluindo os senhores e os escravos 

negros. 
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 A concepção de democracia racial, fundamentada na dupla mestiçagem 

biológica e cultural entre as três raças originárias, teve e tem uma penetração muito 

profunda na sociedade brasileira, exaltando a idéia de convivência harmoniosa entre 

as pessoas de todas as camadas sociais e grupos étnicos, permitindo às elites 

dominantes dissimular as desigualdades e impedindo os membros das comunidades 

não-brancas de terem consciência dos sutis mecanismos de exclusão da qual são 

vítimas na sociedade. 

Ainda, a partir de 1930, a educação passou a ser vista como recurso 

privilegiado no processo de construção do novo perfil de cidadão adequado ao 

Brasil, em mudança à nova concepção de nação. Tal fato estimulou a realização de 

reformas educacionais, cuja concepção e organização, amparadas pelo discurso de 

democracia racial, segundo (DÁVILA, 2003)71, continuaram a se orientar pelos 

princípios da eugenia72 (OUTHWAITE E BOTTMORE,1996:289)73 e do 

eurocentrismo. 

 A constituição Federal de 1934, por exemplo, ao mesmo tempo em que 

repudia a discriminação racial, prescreve eugenia no sistema educacional e 

restrições étnicas na escolha dos imigrantes:  
 

Art. 121, § 6º. A entrada de imigrantes no território 
nacional sofrerá as restrições necessárias à garantia da 
integração étnica e capacidade física e civil do imigrante. 
Art. 138. Incumbe à União, aos Estados e aos 
Municípios, nos termos das leis respectivas: 
 b – estimular a educação eugênica. 

 

 Essa Constituição foi influenciada e, em parte elaborada, à luz das 

propostas dos educadores renovadores e do documento por eles elaborado, o 

Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, salvo os artigos que instituem o ensino 

                                                 
71 DÁVILA, Jerry. Diploma of Whiteness Race and Social Policy in Brazyl,1917-1945. EUA: Duke 
University Press, 2003. 
72 O campo da eugenia se referia à ciência aplicada que buscava melhorar a herança genética da 
raça humana. Antes de sua apropriação pelos nazistas, nos anos de 1930, a idéia de eugenia 
desfrutou de amplo apoio, tanto em círculos liberais como conservadores. Isso refletia uma complexa 
mistura de influências e preocupações. Em parte, era o reflexo do crescimento do pensamento 
racionalista e do interesse cada vez maior pelo planejamento social. Refletia também a consciência 
de que certas formas de incapacidade social tinham base hereditária e, finalmente, era um reflexo da 
influência das teorias raciais, que consideravam os negros inferiores e os mulatos, degenerados. 
Fruto também do momento entre as duas guerras, quase na porta da 2ª e de todas as idéias que 
preenchiam o ideário brasileiro (foi no período Getulista...) 
73 OUTHWAITE William, BOTTMORE Tom. Dicionário do pensamento social do século XX. Tradução 
de Eduardo Francisco Alves, Álvaro Cobra. Rio de Janeiro, Jorge Zahar ,1996 



 

 

71 

religioso (ROMANELLI, 1978, p.151)74. O Projeto da escola nova era considerado 

elemento indispensável para reverter o quadro de degeneração presente na 

sociedade brasileira. 

 Outro exemplo utilizado por Dávila (2003) que nos mostra como a 

concepção eurocêntrica esteve presente em diferentes aspectos da educação 

pública, foi a criação do Ministério da Educação e Saúde (MES) em 1930, reforçando 

a relação intrínseca estabelecida entre educação e saúde. 

O MES foi criado a partir da concepção de que o Brasil moderno poderia 

ser edificado pela aplicação de paradigmas racionais e científicos, a nova sociedade 

poderia ser criada pela reforma de atitudes e comportamentos das classes 

populares. Daí a preocupação do Ministro da Educação e Saúde, Gustavo 

Capanema, em 1938, em definir um perfil representativo do homem brasileiro. 

 Essa preocupação ganhou visibilidade com a intenção de Capanema de 

construir um monumento que representasse o “homem” brasileiro e de como ele 

poderia ser fisicamente definido. 

As reações dos ministros, médicos, antropólogos, 
sociólogos e jornalistas foram unânimes em dizer que a 
imagem deveria representar um homem branco, não 
surpreendendo o que já havia sido idealizado como 
modelo da nação.  

Embora houvesse discordâncias sobre a natureza da 
“degenerância”, havia consenso sobre o significado e 
valor da branquitude, expressa por si só na virtuosidade 
masculina, coragem e vigor europeu e no consentimento 
de que esta era a raça desejável do futuro brasileiro. 
Ainda que o monumento não tenha sido concluído, os 
debates suscitados durante sua elaboração e o 
consenso de que deveria ter o perfil de um homem 
branco sugere que essa imagem precisava ser 
consolidada, na prática, com auxílio da educação.  

Esse projeto educacional, enraizado no princípio da 
eugenia, expandiu-se no período de 1945 como 
paradigma, imune às diversas reformas educacionais e 
às mudanças de orientação política desse período. 
(LEITE, 2006, p.121)75 

 

                                                 
74 ROMANELLI, Otaíza O. de. História de educação no Brasil (1930 – 1973). Rio de Janeiro: Vozes, 
1978. 
75 LEITE, Valderlei Furtado. Candomblé e Educação: Dos Ilês às escolas oficiais de ensino. 
Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade São Marcos, São Paulo em 2006. Disponível 
em <http://www.bdae.org.br/dspace/bitstream/123456789/371/3/Valderlei_Furtado_Leite.pdf>, 
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 Ao adotar conteúdos curriculares e práticas no interior das escolas que 

teriam o objetivo de aperfeiçoar a raça e evitar a degeneração ocasionada pela 

mistura racial, desenvolvendo bons hábitos de higiene e o apreço pelo trabalho, 

indiretamente, o sistema educacional associou o branco à virtude, força e beleza.  

A tese evolucionista que Charles Darwin apresentou em sua obra “A 

origem das espécies”, de 1959, foi apropriada por vários campos de conhecimento. 

Segundo Arendt (1989, p. 209)76, o darwinismo criou dois conceitos 

importantes: a sobrevivência dos mais aptos (camadas superiores da sociedade) e a 

teoria da evolução humana a partir da vida animal, que originaram a eugênia. 

As idéias eugênicas estiveram profundamente ligadas a todos os regimes 

de tipo racista e totalitário que pretenderam erguer sociedades baseadas num 

“Homem Novo” ou numa “Raça Pura”. 

Essas teorias raciais chegaram no Brasil a partir de 1870 e contribuíram 

para a discriminação da miscigenação, tão peculiar no país.  

De acordo com Telles (2003)77: 

O branqueamento prescrito pelos eugenistas tornar-se-ia 
a sustentação principal da política de imigração do Brasil. 
Assim, como em outros países latino-americanos, a elite 
no Brasil trouxe e subsidiou imigrantes europeus para 
'melhorar a qualidade' de sua força de trabalho e 
substituir os ex escravos. 

O estado de São Paulo em particular, em conluio com os 
fazendeiros de café, encorajou, recrutou e subsidiou a 
imigração européia, enquanto o governo federal 
restringia a imigração asiática até 1910. 

[...] Esperava-se que os imigrantes brancos acabassem 
se mesclando à população nativa, de modo a diluir a 
grande população negra. (TELLES, 2003, p. 46) 

 

O branqueamento da população surge como resposta aos problemas 

brasileiros tanto no que diz respeito à mudança do sistema econômico no tocante à 

mão de obra, quanto à constituição de uma nação, ou, um povo capaz de alcançar a 

modernização. 

                                                 
76  ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
77 TELLES, Edward Eric. Racismo à brasileira: uma nova perspectiva sociológica. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará: Fundação Ford, 2003. 
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Respaldado pelas teorias racialistas do século XIX, propostas pelo 

francês Conde de Gobineau78, e rapidamente incorporadas por intelectuais 

brasileiros, como Nina Rodrigues, Silvio Romero, Oliveira Viana, etc. a elite brasileira 

sustentava que havia necessidade, para que nos constituíssemos como povo, 

sermos uma só raça. 

Segundo Domingues (2004)79: 

A confiança no branqueamento foi compartilhada, 
inclusive, por Theodore Roosevelt, ex-presidente dos 
Estados Unidos, que, após sua visita ao Brasil, em 1914, 
escreveu um artigo numa revista estadunidense 
saudando com entusiasmo a perspectiva de 
branqueamento da população brasileira. (DOMINGUES, 
2004 p. 258) 

 

No Brasil, várias foram as tentativas de ações sociais que tinham a idéia 

da higiene racial como suporte, sobretudo no campo das ciências psicológicas.  

Tivemos no país alguns eventos envolvendo a questão do "aprimoramento racial": a 

Sociedade Eugênica de São Paulo, que funcionou entre 1918 e 1920; a realização 

do Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, em 1929, no Rio de Janeiro; o Instituto 

Brasileiro de Eugenia2, no Rio de Janeiro, em 1929.  

Tivemos ainda a realização de Concursos de Eugenia, entre 1929 e 1932, 

em São Paulo, quando se procurou selecionar os "exemplares raciais" brasileiros 

mais puros. Promovidos pelo Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, dirigido em 

1929 pelo Dr. Waldomiro de Oliveira, os concursos tinham o objetivo de selecionar 

matrizes para a constituição da futura "raça pura" nacional. Podiam se inscrever 

crianças de 3 a 5 anos de idade que passariam por análise genealógica e 

posteriormente avaliação física e mental (II Concurso de Eugenia, 1929).  

Acreditando na superioridade da raça branca e segregar as pessoas que, 

“cientificamente” na época eram consideradas inferiores, surge a preocupação do 

IPE (Instituto de Pesquisas Educacionais) na gestão de Arthur Ramos, no período de 

1933 a 1938, em desenvolver e aplicar testes de inteligência física e psicológica, 

                                                 
78  Conde de Gobineau (1816-1882). Principal articulador das teorias racialistas do século XIX. Sua 
principal publicação foi a obra Ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, concluída em 1858. 
Nela, expôs sua tese sobre a existência de uma superioridade inata das raças brancas e louras 
(arianas) sobre todas as outras. 
79 DOMINGUES, Petrônio. Uma história não contada: negro, racismo e branqueamento em São Paulo 
no pós-abolição.  São Paulo : Senac, 2004. 
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para separar os alunos por turmas que, na prática, separavam os alunos negros dos 

brancos, ou ainda, a recusa de algumas escolas em atender aluno afro - 

descendentes. (Rodrigues e Abramowicz, 2008 p.6)80 

 Com isso, segundo Leite (2006)81, os testes de inteligência foram 

formulados para designar os estudantes negros e pobres como alunos menos 

inteligentes, orientados a desenvolver trabalhos manuais, percurso esse oficializado 

na Constituição Federal de 1937, que ofereceu subsídio legal à elitização do ensino 

ao aprovar o artigo 129, assim redigido:  

O ensino pré-vocacional e profissional destinado às 
classes menos favorecidas é em matéria de educação o 
primeiro dever do Estado. 
Cumpre-lhe dar execução a esse dever fundando 
institutos de ensino profissional e subsidiando os de 
iniciativa dos estados, dos municípios e dos indivíduos e 
associações particulares e profissionais. (Art. 129, 
CF/1937). 
 

 Com base na pesquisa desenvolvida por Dávila (2003), é possível 

observar que, no período de 1917 a 1945, a expansão do sistema escolar produziu 

de modo consciente a extensão e ou emergência de uma elite intelectual branca, 

uma vez que seus artífices estavam ancorados na suposição da superioridade das 

raças de origem européia. Desse modo, se o mito da democracia racial foi um 

veículo poderoso para a criação de uma ideologia positiva da mistura racial, tal 

ideologia não se fez presente na prática concreta da política educacional que 

fundamentou a reforma educacional do período, que permaneceu indubitavelmente 

tributária às teorias racistas do século XIX. 

 No final da década de 1960 e início da década de 1970, algumas 

correntes pedagógicas como, por exemplo, a crítica reprodutivista, salientaram o 

caráter elitista do sistema educacional, caracterizado por uma dualidade: formação 

vocacional, para o trabalho aos estudantes pobres e formação clássica e científica à 

elite, prolongando o seu controle dos meios de produção. 

 No entanto, o componente racial implícito a essas reformas educacionais 

e nos conteúdos curriculares por elas fixados, permaneceu imune a essa leitura 
                                                 
80 RODRIGUES, Tatiane C.; ABRAMOWICZ, Anete. Raça e Educação: a política de branqueamento 
na educação infantil. In: IX Congresso da Associação Latino-Americana de Estudos Africanos e 
Asiáticos do Brasil, ALADAA-B, Rio de Janeiro, 2008. Disponível na internet em 
<http://www.aladaab.com.br/anais/PDFS/91.pdf>, 
81 LEITE, Valderlei Furtado. Op. cit, 2006. 
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crítica, ficando restrito às denúncias do movimento negro e à produção teórica de 

alguns pesquisadores preocupados em mostrar a disparidade entre negros e 

brancos nos indicadores educacionais.  Em seu conjunto, essa produção traz não 

somente reivindicações, mas problematizações teóricas e ênfases específicas 

(GOMES, 1997:19)82. 

 Essas problematizações trouxeram para a educação o questionamento do 

discurso e da prática homogeneizadora, que despreza as singularidades e a 

pluralidade existentes entre os diferentes sujeitos presentes no cotidiano escolar 

(GOMES, 1997:23). 

 Ao exigir reconhecimento e tentar dar visibilidade a uma identidade racial 

negra, o movimento negro, a partir da década de 1970, colocou em discussão os 

fundamentos da democracia racial elaborada e, permanentemente, reelaborada 

desde o início do século XX pela elite brasileira. 

 Esse breve histórico nos mostra que a educação, como política pública, 

foi eleita e idealizada como um dos principais instrumentos responsáveis pela 

formação e adequação da população afro-descendente e pobre a um perfil branco, 

objetivo esse institucionalizado na Constituição de 1934, que desmente o credo da 

suposta neutralidade da Lei na conformação do modelo brasileiro de relações 

raciais. 

 Esse paradigma eugênico apresenta linhas de continuidade, já que a 

nossa escola ainda prima por um modelo branco, masculino, heterossexual, de 

preferência cristão. No entanto, a supervalorização dessas características e da 

homogeinização cultural via educação tem sido alvo de críticas e de rediscussão dos 

fundamentos/objetivos da política educacional, uma vez que interferem e prejudicam 

o verdadeiro entendimento e respeito à multiculturalidade. 

Pierucci, em seu livro A Cilada das Diferenças, descreve o perigo das 

argumentações multiculturais no sentido da afirmação das diferenças. Diz ele que “a 

rejeição da diferença vem depois da afirmação enfática da diferença.” 

(PIERUCCI,1999, p.27) e alerta que as diferentes formas de racismo, na maioria das 

                                                 
82 GOMES, Nilma L.A. Contribuição dos negros para o pensamento educacional brasileiro. In: SILVA, 
P.B.G.; BARBOSA, L.M.G.A de (Org). O pensamento negro em educação no Brasil: expressões do 
movimento negro. São Carlos: EDUSCAR, 1997. 
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vezes, fazem questão de enfatizar as diferenças para “manter as distâncias” 

(PIERUCCI,1999, p.26). 

 A superação das diferenças hoje, na sociedade brasileira, deve muito à 

luta dos grupos e movimentos sociais feministas, étnicos e raciais que militam 

cotidianamente nas mais diferentes formas de organização política, exigindo o 

respeito à diferença, sendo a educação um dos principais elementos para essa 

mudança. 

Quanto a essa afirmativa, Pierucci (1999)83 nos esclarece que: 

Recentemente, a “nova esquerda” dos novos 
movimentos sociais, dos movimentos das minorias 
sobretudo, passou a tematizar o “direito à diferença”. 
Com base na convicção da “legitimidade das diferenças” 
passou-se a propor como novos imperativos categóricos 
para a esquerda o “respeito às diferenças”, a “defesa das 
identidades coletivas”, a “preservação das 
particularidades culturais”, o “respeito das mentalidades 
específicas’’, a “irredutibilidade das experiências de 
gênero” e assim por diante”. Ora muito bem, estas novas 
divisas de esquerda, que podem ser resumidas na 
reivindicação do “direito à diferença”, trazem em si 
mesmas um ardil, que a meu ver provém justamente 
desta sua ambiguidade, uma debilidade hereditária: o 
fato de ter sido o amor da diferença alimentado no 
campo (ultra) conservador duzentos anos a fio, e só mui 
recentemente incorporado em algumas faixas ou zonas 
do campo de esquerda, este fato torna o clamor pelo 
“direito à diferença” dificilmente distinguível da defesa 
das diferenças própria do estoque de certezas do senso 
comum conservador.(PIERUCCI, 1999, p.5) 

 

 

3.4. O reconhecimento da cultura afro-brasileira e sua efetivação na educação 

 

A percepção de que a ampliação do papel do Estado na sociedade 

brasileira, por meio da criação e expansão das políticas sociais, não significou um 

passo proporcional de integração dos afro descendentes nas instituições públicas 

provocou uma alteração na ação do movimento negro, que até a década de 1940 

considerava a educação como sinônimo de instrução, uma maneira de combater a 

inferioridade do negro. Nesse momento, o negro procurava pautar o seu 

                                                 
83 PIERUCCI, Antônio Flavio. As ciladas da diferença. São Paulo: Curso de Pós-Graduação em 
Sociologia da Universidade de São Paulo/Ed, 1999. 
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comportamento, seja no campo da educação, seja em outras dimensões da vida 

social, pelo modelo da sociedade dominante. Essa concepção, com o passar de 

algumas décadas, foi substituída por uma crescente preocupação de lideranças 

negras, ainda que de forma incipiente, com os conteúdos escolares e com as 

relações raciais no cotidiano escolar. Essa transição é marcada pela denúncia ainda 

tímida das escolas que se recusavam a receber crianças negras e a forma 

enviesada, parcial e omissa com que os conteúdos escolares retratavam a 

participação dos negros na sociedade brasileira. 

Tal fato estimulou, no final da ditadura Vargas em 1945, por iniciativa de 

alguns membros do Teatro Experimental do Negro (TEN), a realização e 

organização da primeira convenção Nacional do Negro Brasileiro, que concentrou 

seus esforços para alcançar dois objetivos na Assembléia Constituinte, responsável 

pela elaboração da Constituição Federal para a Segunda República: o preconceito e 

a discriminação racial passariam a ser declarados como ofensas criminais e a 

instituição de programa especial de bolsas para estudantes negros nos cursos de 2º 

Grau, universidades e escolas técnicas. Porém, essas provisões não foram 

incorporadas à Constituição Federal (ANDREWS, 1998, p. 247)84. 

Desde então a educação configurou-se com uma questão estratégica 

para o Movimento Negro, que se dedicou à elaboração de críticas e propostas para 

que a escola reveja os conteúdos que tratam da participação do negro na história e 

para que integre ao currículo informações sobre as raízes históricas e culturais da 

população negra, configurando-se o que alguns militantes denominam estudos 

africanos, matéria que, a partir da década de 1970, passa a ser reputada como de 

grande importância para a formação da criança negra (PINTO, 1993, p.29)85. 

A educação foi assunto de diversos encontros86 nos quais se reafirmou a 

sua centralidade como elemento de mobilização e principal instrumento de 

mobilidade social para a população negra. O ideal da integração via valores brancos 

foi substituído pela exigência do reconhecimento e valorização da história dos 

                                                 
84 ANDREWS, George Reid. Negros e Brancos em São Paulo (1888-1988). Bauru: EDUSC, 1998. 
85 PINTO, Regina P. Movimento Negro e educação do negro: a ênfase na identidade. Caderno de 
Pesquisa, n.86, p. 25-38, 1993. 
86 São exemplos: Encontro Nacional de Militares Negros (1984 – Uberaba), Seminário – O Negro e a 
Educação (1986 – São Paulo), Seminário Educação e Discriminação de Negros (1987 – Belo 
Horizonte), 1º Encontro Nacional das Entidades Negras (1991 – São Paulo). 
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descendentes de Africanos, o respeito à diversidade, identificando na educação a 

possibilidade de se construir uma identidade negra positiva. 

Ao denunciar o caráter homogeneizador e racista da educação e exigir 

um tratamento diferenciado ao grupo e ao conhecimento constituído por ele, o 

movimento negro coloca em discussão os pressupostos da democracia racial e o 

ideal de branqueamento embutidos na política educacional que, como apresentado, 

foi influenciada pelo pensamento eugenista que se consolidou entre 1917-1945 e 

orientou as reformas educacionais e o trabalho desenvolvido pelo Ministério da 

Educação. 

O compromisso com a hemogeneização cultural a partir de uma matriz 

eurocêntrica passou a ser questionado com mais veemência a partir da década de 

1970 por ativistas do Movimento Negro e pela produção mais sistemática de alguns 

pesquisadores, que estabeleceram uma articulação entre raça e educação, como 

por exemplo, os trabalhos de Rosemberg (1987)87 e Hasenbalg (1979)88, que 

evidenciam a existência de desigualdades educacionais observadas entre os 

segmentos raciais, ou seja, apontam a raça como um importante elemento na 

determinação de desigualdades que por muito tempo foi negligenciado pelas teorias 

educacionais.  

Esse conjunto de críticas e constatações fundamenta a necessidade de 

formulação de uma política educacional que reconheça e não tente simplesmente 

assimilar o diferente que, segundo Lopes (1987)89, dificulta a constituição de uma 

identidade negra numa sociedade que nega sua existência e que diz para o negro 

existir ele tem de ser branco (Lopes, 1987, p.101). 

Dessa forma, as duas principais reivindicações do Movimento Negro para 

a educação durante a elaboração da Constituição Federal de 1988 e da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 foram: 

• afirmação e reconhecimento das características multiculturais e 

pluriétnicas da sociedade brasileira e,  

                                                 
87 ROSEMBERG, Fúlvia. Relações Raciais e rendimento escolar. Caderno de Pesquisa, n.63´p.19-23, 
1987. 
88  Em 1979 o autor divulgou a 1ª edição de sua obra Discriminação e Desigualdades Raciais no 
Brasil. Rio de Janeiro: Graal, 1ª ed. 1979. 
89 LOPES, Helena T. Educação e Identidade. Cadernos de Pesquisa, n. 63, p. 38-41, 1987. 



 

 

79 

• inclusão e obrigatoriedade do ensino de “História das populações 

negras do Brasil” em todos os níveis da educação brasileira. 

Essas propostas e críticas do movimento negro foram aceitas conforme 

podemos observar: 

a. Na Constituição Federal de 1988 . Na esteira da redefinição do 

papel da África na concepção da nacionalidade brasileira, a 

Constituição Federal de 1988, contrapondo-se à referida vocação 

eugênica de 1934, assegurou reconhecimento público a uma 

obviedade raramente presente na imagem que o país faz de si 

próprio e naquela vendida ao exterior: a pluralidade étnica – racial da 

sociedade brasileira. Demonstrativos do reconhecimento mencionado 

são os preceitos transcritos a seguir: 
 

Art.215, §1º. O Estado protegerá as manifestações das 
culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de 
outros grupos participantes do processo civilizatório 
nacional. 
§2º. A Lei disporá sobre a fixação de datas 
comemorativas de alta significação para os diferentes 
segmentos étnicos nacionais. 
Art.242, § 1º. “O ensino de história do Brasil levará em 
conta as contribuições das diferentes culturais e etnias 
para a formação do povo brasileiro” 

 

Além disso, a Constituição Federal de 1988 consagrou um leque de 

direitos como: a criminalização do racismo, terras para quilombolas e a tutela 

constitucional dos direitos emanados nos tratados internacionais. 

 

b. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
 

“Art, 26, §4º. O ensino de história do Brasil levará em 
conta as contribuições das diferentes culturas e etnias 
para a formação do povo brasileiro, especialmente das 
matrizes indígena, africana e européia.” 
Nova redação após a aprovação da Lei nº 10.639 de 
2003: 
“Art.26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental 
e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o 
ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 
§1º. O conteúdo programático a que se refere o caput 
deste artigo incluirá 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, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 
social, econômica e política pertinente à História do 
Brasil. 
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§2º. Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-
Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o 
currículo escolar, em especial nas áreas de Educação 
Artística e de Literatura e Histórias Brasileiras. ”90 
 

c. No Plano Nacional de Educação 
 

Lei nº 10.172 de 2001. 
� Ensino Fundamental, Meta 11 – “Manter e 
consolidar o programa de avaliação do livro didático 
criado pelo Ministério da Educação, estabelecendo entre 
seus critérios a adequada abordagem das questões de 
gênero e etnia e a eliminação de textos discriminatórios 
ou que reproduzam estereótipos acerca do papel da 
mulher, do negro e do índio.” 
� Ensino Superior, Meta 19 – “Criar políticas que 
facilitem às minorias, vítimas de discriminação, o acesso 
à educação superior, através de programas de 
compensação de deficiências de sua formação escolar 
anterior permitindo-lhes, desta forma, competir em 
igualdade de condições nos processos de seleção e 
admissão a esse nível de ensino.” 
� Magistério da Educação Básica, Meta 21 – “Incluir 
nos currículos e programas dos cursos de formação de 
profissionais da educação, temas específicos da história, 
da cultura, dos conhecimentos, das manifestações 
artísticas e religiosas do segmento afro-brasileiro, das 
sociedades indígenas e dos trabalhadores rurais e sua 
contribuição na sociedade brasileira.”91 

 

Os trechos dos documentos elucidados acima, que consistem nas 

principais legislações que fundamentam e orientam as políticas educacionais, 

refletem o protagonismo e ação do movimento negro em demonstrar a persistência 

do racismo e discriminação racial. Além disso, esses direitos/princípios se afiguram 

como condição básica para a tomada de uma nova postura diante do problema, seja 

por parte de educadores, administradores, lideranças políticas, estudiosos, 

operadores do direito e demais atores sociais. 

Essas mudanças concretizam-se como uma realidade há muito pleiteada 

pela ação social do Movimento Negro, que desde sua existência tem a educação 

como elemento central de reivindicação, a qual tardiamente foi atendida no âmbito 

da legislação educacional e documentos oficiais. 

Embora a inclusão dessa temática na legislação educacional seja 

importante, ela precisa ser acompanhada e avaliada, pois corremos o risco de ver 

                                                 
90 BRASIL Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394 de 20 de Novembro de 1996. 
 

91 BRASIL, Lei nº 10.172 de 9 de Janeiro de 2001.Aprova o plano de educação e dá outras 
providências. In: BRASIL. Congresso. Senado. 500 anos de legislação brasileira. 2. ed. Brasília, 
2001c. CD3: Brasil República 
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discussões de um tema tão importante ser transformados em mero arranjo de 

conteúdos e métodos pedagógicos, o que não significa a revisão e reformulação da 

matriz educacional, já que essa temática encontra-se enraizada nos princípios 

objetivos e metodologias com que foram construídos nossos sistemas de ensino. 

Por isso, os educadores têm um papel fundamental, pois, segundo 

Gomes (2001)92, garantir que a escola seja igual para todos, respeite e reconheça a 

particularidade do povo negro não depende apenas dos preceitos legais e formais. 

Não podemos acreditar numa relação de causa e efeito entre a realidade 

educacional e o preconceito legal. Por mais avançada que uma lei possa ser, é na 

dinâmica social, no embate político e no cotidiano que ela tende a ser legitimada ou 

não. E a realidade social e educacional sobre a qual uma lei pretende agir é sempre 

complexa, conflituosa, contraditória e marcada pela falta de equidade social e racial 

(GOMES, 2001, p.89) 

A existência do texto legal só se transformará em direito para toda 

comunidade escolar à medida que a escola construir, no seu interior, práticas 

concretas de reconhecimento e valorização da diversidade. 

Em fevereiro de 2009 foi lançado o primeiro livro que contempla 

integralmente a Lei 11.645, em vigor desde março de 2008, que obriga a inclusão de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena como disciplina no currículo oficial das 

redes pública e particular de ensino. Trata-se de dois livros em um só volume: 

Sociedade em Construção – História e Cultura Afro-Brasileira – O negro na formação 

da Sociedade Brasileira e Sociedade em Construção – História e Cultura Indígena 

Brasileira – O índio na formação da Sociedade Brasileira, ambos de autoria do 

jornalista e sociólogo J. A. Tiradentes, em parceria com a mestre em Educação pela 

USP, Denise Rampazzo da Silva. A nova disciplina deverá ser ministrada em 

especial nas áreas de Educação Artística, Literatura e História, no ensino 

fundamental e médio, como foi estabelecido. 

 

                                                 
92 GOMES, Nilma L.A. Educação Cidadã, etnia e raça: o trato pedagógico da diversidade. In: 
CAVALLEIRO, E. (Org). Racismo e anti-racismo na educação: repensando nossa escola. São Paulo: 
Summus, 2001. 
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Capitulo IV – OS DESDOBRAMENTOS DA LEI 10639/2003 N AS 

PRÁTICAS ESCOLARES 

 

 

A Aprovação da lei 10639/2003 que torna obrigatória a inclusão de 

História e Cultura Afro-brasileira nos currículos escolares acabou gerando um 

grande movimento nas academias e escolas, tanto no sentido da formação de 

professores quanto na produção de materiais didáticos. 

A inclusão da temática de história e cultura afro brasileira nos currículos 

escolares se dá no sentido de ampliar a discussão da diversidade cultural, racial, 

social e econômica brasileira. Assim é importante ressaltar que o artigo 26A, 

acrescido a lei 9.394/1996 provoca bem mais que a inclusão de novos conteúdos, 

exige que se repensem relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos 

de ensino, condições oferecidas para a aprendizagem, objetivos tácitos e explícitos 

da educação oferecida pelas escolas (MEC,2004).  

Em outras palavras, a inserção das temáticas relativas a Lei 10.639/2003 

diz respeito a desconstrução da história tradicional de constituição da sociedade 

brasileira, alicerçada no “mito da democracia racial”, contribuindo assim para 

combater o racismo. 

Este mito no Brasil, bloqueou durante muitos anos o debate nacional 

sobre ações afirmativas e paralelamente o mito do sincretismo cultural ou da cultura 

mestiça atrasou também o debate nacional sobre a implementação do 

multiculturalismo no sistema educacional. 

Santos (2005)93 afirma que, por meio desta lei, houve o reconhecimento 

da importância dos movimentos sociais anti-racistas, das injustiças e discriminações 

raciais contra os negros no Brasil, possibilitando o prosseguimento à construção de 

um ensino mais democrático que incorpore a história e a dignidade de todos os 

povos que participaram e ainda participam da formação do Brasil. 

                                                 
93 SANTOS, S. A dos. A lei nº 10.639/03 como fruto da luta anti-racista do movimento negro. In: 
Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei federal nº 10.639/03. Brasília: MEC/SECAD, 2005, 
236 p. 
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Já, na opinião de Portella (2007)94 

“de acordo com a lei, o conteúdo programático das diversas 
disciplinas deve abordar o estudo de história da África e dos 
povos africanos, a luta das pessoas negras no Brasil, a cultura 
negra brasileira e o(a) negro(a) na formação da sociedade 
nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 
social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Os 
conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira devem 
ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar e, 
principalmente, nas áreas de educação artística, literatura e 
história brasileira.” (PORTELLA, 2007, p.04) 

 

Portanto, tem-se como justificativa para a inserção deste conteúdo no 

currículo escolar, a necessidade de reconhecer a sabedoria cultural do povo africano 

e seu legado histórico para a humanidade. Além disso, refletir sobre a visão 

ideológica negativa que são atribuídas, muitas vezes, aos africanos e aos seus 

descendentes. E, também ressaltar positivamente a efetiva participação do povo 

negro no processo histórico brasileiro. (VALENTIM e BACKES, 2006)95 

Weddenburn (2005)96 apresenta três fatores que devem conduzir o estudo 

da África e da influência africana na formação brasileira: 

“... uma alta sensibilidade empática para com a experiência 
histórica dos povos africanos; uma constante preocupação pela 
atualização e renovação do conhecimento baseado nas novas 
descobertas científicas; e uma interdisciplinaridade capaz de 
entrecruzar os dados mais variados dos diferentes horizontes 
do conhecimento atual para se chegar a conclusões que sejam 
rigorosamente compatíveis com a verdade.” (WEDDENBURN, 
2005, p.60) 

 

Para a sua efetivação nas escolas, o estudo da História e Cultura Afro-

Brasileira, no entanto, muitas ações ainda precisam ser tomadas, como nos afirma 

Portella (2007,4)97: 

Muitos (as) professores (as) brasileiros (as) ainda não sabem 
sequer da existência dessa obrigatoriedade e boa parte 
interessada em implementar a lei ainda não sabe como fazê-lo. 
As reivindicações por material didático e paradidático para 
trabalhar o tema ainda permanecem. Em muitas localidades 

                                                 
94 PORTELLA, T. Combate às desigualdades na educação escolar. Democracia Viva. n.34. p.3-7, 
2007. Disponível em <http://www.acaoeducativa.org.br/downloads>  Acessado em julho de 2009. 
95 VALENTIM, R. M. ; BACKES, J. L. . A Lei 10639/03 e a educação étnico-cultural-racial: reflexões 
sobre novos sentidos ma escola. In: II Seminário Internacional: fronteiras étnicoculturais e fronteiras 
da exclusão, 2006, Campo Grande. II Seminário Internacional: fronteiras étnico-culturais e fronteiras 
da exclusão. Campo Grande : UCDB, 2006. p. 1-12. 
96 WEDDERBURN, C. M. Novas bases para o ensino da história da áfrica no Brasil. In: Educação anti-
racista: caminhos abertos pela Lei federal nº 10.639/03. Brasília: MEC/SECAD, 2005, 236 p. 
97 PORTELLA, T. Op.cit, 2007, p.4 
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onde educadores (as) têm acesso aos materiais e à alguma 
formação no tema, ainda não se conseguem traduzir esse 
conhecimento e esse acervo em práticas cotidianas. Para 
enfrentar esses desafios, é necessário realizar um diagnóstico 
regional e entender as demandas de cada localidade. O estudo 
de história e cultura africana e afro-brasileira só vai se efetivar 
plenamente quando o (a) professor (a) souber o que está 
fazendo e entender que está propondo uma reeducação das 
relações raciais, que tem que ser vivida por estudantes e 
profissionais de educação. (PORTELLA, 2007,p.4) 

 

 

4.1. A democratização da educação no Brasil 

 

Ao longo da história da educação pública brasileira surgiram esforços 

para democratizar o acesso à educação. Porém, apenas a partir da primeira grande 

guerra é que se dão os primeiros passos no sentido de estabelecer um sistema de 

educação pública. Durante este período a industrialização incentivou a rápida 

urbanização da população do país, dando origem a uma forte classe média urbana e 

a um setor da classe trabalhadora em expansão, o que, por sua vez, fez aumentar a 

procura da escola. Esta mudança no tecido social trouxe consigo, igualmente, a 

criação de uma nova perspectiva pedagógica consentânea com o desenvolvimento 

da moderna sociedade brasileira. 

O exemplo mais significativo nessa direção foi o movimento Escola Nova, 

que surgiu em meados da década de 1920, a partir das tendências econômicas e 

sociais de industrialização e urbanização da época. A emergente elite urbana liberal 

— inspirada pela pedagogia progressista e pragmática norte americana criou o 

movimento da Escola Nova para apoiar a modernização da sociedade brasileira 

através da criação de uma instrução universal, gratuita e laica como dever do 

Estado. 

Em 1930, Francisco Campos, nomeado primeiro Ministro da Educação do 

país, iniciou um esforço de reforma educativa intensiva que culminou com a garantia, 

na Constituição de 1934, da escolaridade universal. 

Com o advento do regime político do Estado Novo (1937-1945) do 

populista Getúlio Vargas, muitos dos avanços feitos pêlos escolanovistas perderam-

se. A Constituição de 1937 instituía como primordial a liberdade da iniciativa privada 
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na área da educação. Em seu bojo considerava a educação profissionalizante ou 

profissional suficiente para os grupos sócios econômicos mais baixos. Desta forma, 

tais medidas só serviram para reforçar o [espírito] antidemocrático e o dualismo 

característico da educação brasileira. 

Como conseqüência disto, criou-se uma divisão entre o público e o 

privado, relegando a maioria da população para um acesso limitado à educação no 

sistema público no nível elementar e reservando o direito a uma educação de 

qualidade e maior extensão a uma pequena elite que podia pagar escolas privadas e 

garantir, assim, acesso às prestigiadas instituições públicas de ensino superior. 

Portanto, para além do começo tardio, os defensores do ensino público brasileiro, 

tiveram de enfrentar constantemente os poderosos interesses por trás do ensino 

privado, nomeadamente a Igreja e as classes média e alta, que beneficiam de 

constantes subsídios estatais para o ensino privado e superior.  

O Partido dos Trabalhadores, ou PT, surgiu pela primeira vez na cena 

política brasileira nos finais da década de 70, assinalando a organização de 

significativas forças de oposição ao regime militar brasileiro que tinha tomado o 

poder com o golpe de estado de 1964. O regime burocrático autoritário sucumbiria 

finalmente perante este movimento pela democratização, no qual o PT 

desempenhou um papel fulcral, dando origem às primeiras eleições presidenciais 

(indiretas) em 1985.  

Uma coligação diversificada de sindicalistas e trabalhadores, intelectuais 

e ativistas comunitários de esquerda juntou-se para debater a formação do partido 

em janeiro de 1979, e, no 1° de Maio desse mesmo an o, publicou uma não oficial 

"Carta de Princípios do PT", que incluía, na sua plataforma política inicial, a 

"democratização da educação, com ensino público gratuito para todos, e uma 

garantia de acesso de toda a população a todos os graus de ensino."  

Desde seu surgimento oficial em 1980, o PT veio crescendo. A princípio 

ganhando espaço em diversas prefeituras municipais de todo o país, depois alguns 

governos de Estado, até chegar na Presidência da República com a  vitória do 

candidato e fundador do partido Luiz Inácio da Silva - Lula. 

Nos últimos anos o Partido dos Trabalhadores tem encabeçado uma luta 

pelo acesso das classes populares a um ensino de qualidade.  
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4.2. África nas salas de aula no Brasil 

 

Conforme nos afirma Lima (2007)98 

A importância dos estudos sobre a História do Negro no 
Brasil e da História da África, deve ser entendida como 
parte importante da construção da identidade do povo 
brasileiro e, em particular da população 
afrodescendente, através do qual, regata-se uma dívida 
histórica, no registro histórico oficial, daqueles que 
colaboraram, em uma escala gigantesca, no acumulo da 
riqueza nacional e no complexo multicultural que 
caracteriza e personaliza o povo brasileiro.(LIMA, 2007, 
p.1) 

 

Nos últimos anos, têm sido realizadas mais iniciativas em prol da afro-

educação do que na totalidade do passado recente. No entanto, mesmo constituindo 

motivo de empolgação, os progressos alcançados não negam que muito há de ser 

feito e realizado nesse campo.  

A despeito da existência de uma lei que, hoje, frisa a obrigatoriedade de 

um conteúdo pedagógico programático focado no continente africano - justamente a 

Lei n° 10.639 -, o conhecimento do continente ainda  merece muito aprofundamento 

e aguarda efetivação concreta. 

Recordemos que o estudo da realidade africana sugere a interconexão de 

diversas disciplinas e de campos do conhecimento. Ao lado da história, é 

indispensável a contribuição da geografia, da sociologia, da ciência política e 

marcadamente da antropologia, disciplina na qual, aliás, se materializaram as 

primeiras análises que romperam com o universo de pensamento eurocêntrico e 

com os enunciados colonialistas. 

Objetivamente, um africanista é um profissional que consegue articular 

conhecimentos oriundos de todas essas disciplinas, sempre motivado, é claro, com o 

compromisso de resgatar tudo o que a África contribuiu e pode contribuir em prol de 

uma humanidade solidária, no seio da qual coexistam em pé de igualdade todas as 

contribuições do gênero humano, em todos os seus sentidos e causas. 

                                                 
98 LIMA, Claudia. Reflexão sobre a história do negro no Brasil. Artigo publicado em 2007, disponível 
em <http://www.claudialima.com.br/artigos.htm>, acessado em março de 2010. 



 

 

87 

Na opinião de Serrano e Waldman (2007, p. 16-17)99:  

Essa ponderação, traduzida para o cenário de uma sala de 
aula, impõe a certificação de diversas diretrizes que balizam 
um trabalho pedagógico, as quais em linhas gerais seriam: 
• Promover o conhecimento do continente africano na ótica de 
uma metodologia diferenciada capacitada a apreender a 
realidade africana sob o prisma das especificidades que lhe 
são inerentes. Isso implica um conhecimento solidamente 
vinculado à preocupação em compreender a realidade africana 
a partir dos próprios pressupostos civilizatórios ou, como seria 
pertinente a uma abordagem antropológica, pensar o outro de 
modo que deixe de constituir um objeto para tornar-se sujeito 
de dado processo social. 
• Entender esse conhecimento enquanto contribuição para as 
discussões sobre a temática da africanidade travadas nos mais 
diversos níveis da educação, da prática educativa e da 
sociedade como um todo, conectando-a com as lutas anti-
racistas, de defesa das especificidades culturais e das políticas 
de inclusão, todas fundamentais para um conjunto de relações 
institucionalizadas que, em princípio, tecem o universo da 
democracia. 
• Por fim, exercitar a compreensão de que tudo o que for 
trazido à tona integra um horizonte de entendimento no qual o 
conhecimento do continente africano articula-se com uma 
compreensão mais aprofundada da realidade nacional, 
patamar que, consolidado, permitirá que nos situemos com 
maior propriedade diante do mundo globalizado da atualidade.  
 

Como já mencionado anteriormente, a Lei n° 10.639 ( 9/1/2003) tornou 

obrigatório o ensino de história e da cultura afro-brasileira. Essa lei cita 

explicitamente as disciplinas de história, educação artística e literatura como vetores 

dos conteúdos a serem ministrados. Também determina o entendimento do dia de 

20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar. 

Essa legislação vincula-se a uma segunda lei, bem mais detalhada: o 

Decreto n° 4.886 (20/11/2003), que estabelece a Pol ítica Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial ou, abreviadamente, PNPIR.  

Segundo Serrano e Waldman (2007), a questão do destaque efetivo da 

pluralidade racial brasileira no processo educativo, explicitamente referendada nas 

leis mencionadas, está objetivamente articulada a propostas de ação afirmativa.  

As chamadas políticas de ação afirmativa constituem um rol de 

proposições e de medidas, cujo objetivo é garantir às minorias sociais, étnicas e de 

poder o justo espaço que lhes compete na sociedade. O seu objetivo vem a ser a 

                                                 
99 SERRANO, Carlos; WALDMAN, Maurício. Memórias D’África: a temática africana em sala de aula. 
São Paulo: Cortez, 2007. 
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"eliminação de qualquer fonte de discriminação e desigualdade racial direta ou 

indireta, mediante a geração de oportunidades" (Decreto n° 4.886, item II, Objetivos 

Específicos). 

 

 

4.3. O estudo da História e da Cultura Afro-brasile ira nas escolas 

 

Originalmente, podemos afirmar que a lei 10.639 de 2003 faz parte de um 

conjunto de políticas de ação afirmativa que visa reparar erros históricos cometidos 

contra minorias que durante muito tempo na história nacional foram discriminadas e 

silenciadas. Esta lei tem como meta garantir o direito dos negros se reconhecerem 

na cultura nacional, expressarem visões de mundo próprias, manifestarem com 

autonomia individual e coletiva, seus pensamentos. 

Porém, esta política educacional de ação afirmativa atinge principalmente 

o ensino de história que durante muitos anos esteve pautado em uma valorização 

exacerbada da cultura branca européia em detrimento da cultura africana e afro 

brasileira. 

Reconhecemos que, apesar de algumas ações já tomadas pelos órgãos 

de educação e cultura, muita coisa ainda falta. 

No que diz respeito à formação dos professores, por exemplo, trabalhos 

recentes como os de Munanga (2005) e Abramovai e Castro (2006)100 demonstram o 

despreparo dos professores e a necessidade de capacitá-los na luta contra as 

desigualdades raciais. Professores bem intencionados, por falta de conhecimento, 

acabam reproduzindo visões estereotipadas da população negra, em decorrência de 

sua defasada formação. Como no Brasil, essa discussão no campo da educação é 

relativamente nova, muitos educadores ainda se ancoram na ideologia da 

democracia racial que, reconhece todos como iguais e, portanto, escamoteia as 

desigualdades e preconceitos existentes na sociedade brasileira. 

                                                 
100 ABRAMOVAY, Miriam; CASTRO, Mary Garcia. Relações raciais na escola: reprodução das 
desigualdades em nome da igualdade. Brasília: UNESCO, INEP, Observatório de violências nas 
Escolas, 2006. 
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De acordo com o Informativo mensal da Educafro, Ano X, número 122 

Novembro 2008 em sua página 3101: 

Após seis anos da publicação da Lei 10.639/03, os 
governantes ainda não tiveram empenho suficiente para que 
ela se torne uma realidade nas escolas publicas e privadas do 
país. O ensino da História e cultura africana e afro-brasileira é 
indispensável para se começar a desconstruir os estereótipos 
negativistas que tentam justificar o racismo. Essa disciplina não 
pode ser apenas mais um conteúdo a ser cobrado no 
vestibular. Ela deve ser um instrumento de superação do 
preconceito étnico-racial. Deve envolver não apenas alunos e 
professores, mas também as comunidades vizinhas dos 
espaços escolares, que não fazem parte da rede oficial de 
ensino. Desde a publicação da lei, o Governo Federal já 
investiu mais de R$ 10 milhões na capacitação  
de professores. Com exceção de uns poucos educadores mais 
politizados, ainda não há nenhum trabalho oficial sendo 
realizado nas escolas. Diante disso, espera-se que os R$ 3,6 
milhões que o MEC prometeu repassar às universidades em 
2008 (para a criação de cursos de formação e elaboração de 
materiais didáticos), tragam, de fato, um resultado que atenda 
aos anseios do povo negro.  

 

O que podemos constatar, em diversos artigos e matérias divulgadas é 

que, mesmo depois de mais de seis anos de sua divulgação, a lei em questão ainda 

enfrenta a resistência de algumas escolas e professores. Muitos sentem dificuldade 

ou simplesmente ocultam sua aplicação. Assim, a abordagem dos temas fica 

dependente de uma iniciativa individual e opcional por parte dos docentes. 

A falta de uma formação para os professores a respeito de como 

introduzir os conteúdos da Lei Federal, bem como a falta de capacitação e material 

didático específico são as principais barreiras em relação à aplicação da lei. 

O livro didático foi desqualificado por muito tempo e considerado uma 

produção de menor relevância, porém, precisamos entender que sempre foi uma 

ferramenta importante na escola e tem sido pensado não só como parte do processo 

educativo, mas também como produto cultural. A partir dos anos 1980, muitos dos 

problemas relacionados ao conteúdo ou ao processo de produção e uso do livro 

                                                 
101 Disponível na Internet em <http://www.educafro.org.br/informativos/mensais/Info_122.pdf>, 
acessado em outubro de 2009. A Educafro – Educação e Cidadania de Afro-descendentes e 
Carentes, rede de cursinhos pré-vestibulares comunitários, é um trabalho social do Sefras – Serviço 
Franciscano de Solidariedade, departamento da Província Franciscana da Imaculada Conceição do 
Brasil, uma associação da sociedade civil, sem fins lucrativos.  
A Educafro visa converter as estruturas institucionais que secularmente oprimiram o povo pobre e 
negro, de modo que estas instituições estejam a serviço dos excluídos. 
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didático por professores e alunos passaram a ser analisados dentro de uma 

perspectiva histórica.  

No que diz respeito ao material didático temos que, atualmente, muito se 

tem escrito e debatido sobre as imagens do negro nos livros didáticos, na literatura 

infanto-juvenil, na mídia e a forma com que os mesmos são representados, bem 

como as conseqüências destas representações. Várias publicações já apontaram 

e/ou apontam para a necessidade de buscarmos novos referenciais para o ensino 

da História. 

A busca de novos referenciais para o ensino de História se faz necessária 

ao atendimento da Lei 10.639/03, principalmente, quando nos referimos à História 

de um país multicultural, pluriétnico, porém desigual como o Brasil. Pesquisas como 

as do IBGE, do INEP, entre outras, que fazem referência aos indicadores sociais, ou 

seja, que mostram o papel reservado aos afro descendentes no mercado de 

trabalho, na educação, enfim, confirmam essa desigualdade. 

Na opinião de Pereira (2007), no livro intitulado Malungos na Escola, a 

introdução de elementos referentes à cultura afro-descendente nos currículos das 

escolas do Brasil: 

Tem um sentido político relevante, já que oferece aos docentes 
e discentes a oportunidade, por um lado, de pensar a realidade 
social brasileira a partir de sua diversidade cultural e, por outro, 
de realizar uma revisão crítica dos conteúdos até então 
considerados oficiais. Se levarmos em conta que o ensino e a 
aprendizagem se articulam como um processo, é importante 
que os atores envolvidos nesse processo estejam atentos às 
mudanças dos valores culturais e à maneira como eles são 
transformados em modelos dominantes ou modelos rejeitados 
em determinada instância social. (PEREIRA, 2007, p.51) 

 

Para que a cultura afro-brasileira tivesse uma outra conotação junto aos 

alunos e professores, nos últimos quatro anos o Ministério da Educação, por meio da 

SECAD (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade), lançou 

as seguintes publicações: 

• Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Fe deral nº 

10.639/03. Eliane Cavalleiro e Sales Augusto dos Santos (Org.). 2005. 

MEC/SECAD, Coleção Educação para Todos.  

• História da Educação do Negro e outras histórias . Jerusa e Romão 

(org.). 2005. MEC/SECAD.  
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• Ações afirmativas e combate ao racismo nas Américas . Sales 

Augusto do Santos (Org.). 2005. MEC/SECAD, Coleção Educação 

para Todos.  

• Superando o racismo na escola , Kabengele Munanga (org.). 2005. 

2a. Edição. MEC/SECAD.  

• Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação d as Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultur a Afro-

Brasileira e Africana.  MEC/SECAD. 2005. MEC/SECAD.  

• Tempos de Luta: as ações afirmativas no contexto br asileiro . 

Nilma Lino Gomes (org.). 2006. MEC/SECAD.  

• Quilombos – Espaço de resistência de homens e mulhe res 

negros . Schuma Schumaher (coord.). 2006. MEC/SECAD.  

• GIBI Quilombos . SECAD. 2006. MEC/SECAD.  

• Diversidade na Educação Reflexões e Experiências . Programa 

Diversidade na Universidade. 2003. SEMTEC.  

• Dimensões da inclusão no Ensino Médio: mercado de t rabalho, 

religiosidade e educação quilombola . Maria Lúcia de Santana 

Braga, Edileuza Penha de Souza e Ana Flávia Magalhães Pinto (Orgs) 

MEC/SECAD. 2006. Coleção Educação para Todos.  

• Orientações e Ações para a Educação das Relações Ét nico-

Raciais.  Brasília. 2006. MEC/SECAD. 
 

Além das obras citadas, de acordo com o MEC (2009)102, estão sendo 

desenvolvidas esse ano (2009), quatro obras didáticas sobre a temática étnico-

racial, história e cultura afro-brasileira para uso de professores e estudantes do 

ensino fundamental das redes públicas. A criação desses materiais é de 

responsabilidade do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (Neab) da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar). A instituição foi selecionada por edital, em 2008. 

O coordenador do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da UFSCar, Valter 

Roberto Silvério, informa que a instituição está criando quatro livros para professores 

                                                 
102 Temática afro-brasileira terá publicação de obras didáticas – Informativo do MEC de 12 de agosto 
de 2009, disponível na internet em http://portal.mec.gov.br, acessado em outubro de 2009. 
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e quatro para alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. A abordagem 

dos conteúdos segue o que determina a Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. O 

professor Valter Silvério explica que a produção dos materiais sofreu seis meses de 

atraso, porque demorou a liberação dos recursos. A previsão é entregar os materiais 

no final de 2009. 

Paralelamente à produção dos livros para professores e alunos, o núcleo 

de estudos trabalha na tradução da língua francesa para o português de quatro dos 

oito volumes da coleção História Geral da África. A coleção da Editora J. Kizerbo foi 

publicada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) no final dos anos 1980, e é obra de referência sobre o continente 

africano. Do conjunto, quatro livros já têm tradução para a língua portuguesa. 

Para que fosse feita uma avaliação sobre a Lei 10.639 e sua aplicação na 

educação, no início de julho de 2008, foi realizado em Brasília – DF, o Encontro 

Nacional para a Implementação das Diretrizes Curriculares para Educação das 

Relações Étnico-Raciais (Lei 10.639/2003), promovido pela Secretaria de Educação 

Continuada Alfabetização para a diversidade – Secad - Coordenação Geral de 

Diversidade do MEC. 

O encontro teve como objetivo a elaboração do Plano Nacional de 

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana.  

O balanço nacional da implementação da Lei n. 10.639/2003, revelou na 

ocasião que as experiências desenvolvidas eram ações isoladas não abrangendo a 

educação básica e em poucas redes de ensino. Os poucos projetos desenvolvidos 

são descontínuos e de pouca articulação com as políticas do campo da educação, 

tais como formação de professores, materiais e livros didáticos. 

A título de conhecimento, a construção do referido Plano Nacional foi 

estruturado sobre seis eixos temáticos:  

• fortalecimento do marco legal,  

• política de formação para gestores e profissionais da educação,  

• política de material didático e para-didático,  

• gestão democrática e mecanismos de participação social,  
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• condições institucionais,  

• avaliação e monitoramento. 

Os encontros estaduais e regionais que antecederam o nacional, todos 

promovidos pela Secad/MEC, discutiram tão-somente a criação das diretrizes de 

implementação da temática afro-brasileira.  

No final deste encontro, conforme o Relatório do Ministério Público 

Federal - Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (2008, p.2), foram aprovadas 

algumas propostas que, após encaminhadas ao MEC, deverão ser consolidadas: 

1) Declarar território livre de analfabetismo todas as 
comunidades quilombolas e populações tradicionais. 
Implementar o ensino médio e profissionalizante nas 
comunidades quilombolas e de populações tradicionais. 
Erradicar as escolas multisseriadas dentro das 
comunidades quilombolas e áreas rurais; 

 

2) A Comissão Técnica Nacional de Diversidade para Assuntos 
Relacionados à Educação dos Afro-Brasileiros (CADARA), 
deverá elaborar propostas programáticas nos diferentes 
níveis, etapas e modalidades de ensino, para educação 
infantil (creche e pré-escola), ensino fundamental e médio 
e educação de jovens e adultos para apoiar os professores 
e todos profissionais da educação destes níveis na 
aplicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 

 

3) A partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais fiscalizar sua 
inclusão nos Projetos Políticos Pedagógicos das Escolas; 

 

4) Estabelecer parcerias com o Movimento Negro e 
Movimentos Sociais, para as discussões e elaborações dos 
programas de ensino; 

 

5) Criar mecanismos de Fiscalização junto ao Ministério Público 
a partir dos Fóruns Permanentes; 

 

6) A implementação do plano exigirá que os professores, 
gestores e os profissionais da educação de modo geral 
façam a formação durante sua jornada de trabalho 
necessitando, portanto, de uma readequação da mesma 
de acordo com o previsto na LDB. 

 

No dia 13 de maio de 2009, a Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR, em parceria com o Ministério da Educação 

(MEC), lançou o Plano Nacional de Implementação do ensino de história e cultura 

afro-brasileira e indígena. A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas de 

combate à discriminação racial e responde à necessidade de dar maior 

institucionalização do tema nas escolas, num contexto de implementação da Lei 
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10.639/2003, que trata da obrigatoriedade do ensino da história e cultura africanas 

na educação básica. 

No Anexo II apresentamos parte desse plano, especificamente no que diz 

respeito aos “Eixos Fundamentais do Plano” bem como as “Ações do Ensino e do 

Governo”. 
 

 Para melhor conhecermos a realidade nas salas de aula, foi realizada no 

período entre maio e junho de 2009, uma pesquisa exploratória em cinqüenta 

escolas dos municípios de São Paulo, Grande ABC, Litoral Paulista e interior do 

estado de São Paulo, cujo objetivo foi o de identificar as dificuldades e necessidades 

dos professores e se esses estão preparados pedagogicamente para cumprirem a 

Lei nº. 10639/2003, bem como conhecer as ações desses educadores em prol à 

efetivação da Lei. 

 

4.3.1. Principais ações tomadas para estudo da Hist ória e da Cultura Afro-
brasileira nas escolas 

 

Segundo as coordenadoras Eliane Cavalleiro (Coordenadora geral de 

Diversidade e Inclusão Educacional da SECAD - Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade - do Ministério da Educação), Maria 

Auxiliadora Lopes (técnica da Secretaria de Educação Continuada do Ministério da 

Educação - Secad), Renata Rosa (representante da Coordenadoria-Geral de 

Diversidade e Inclusão Educacional do Ministério da Educação), em pesquisa 

realizada pela PUC do Rio Grande do Sul103,  
 

Entre 2004 e 2005, foram realizados 21 Fóruns Estaduais de 
Educação e Diversidade Étnico-Racial, envolvendo 20 estados, 
mais o Distrito Federal. Contamos com a participação de mais 
de 10 mil profissionais da educação. Atualmente temos muitos 
estados e municípios formando os profissionais da educação. 
Temos de ter a compreensão que a aplicação desta lei envolve 
a formação inicial e continuada de profissionais da educação, a 
elaboração e distribuição de material didático e pedagógico, a 
revisão do currículo escolar, bem como a inserção dessa 
temática nas orientações curriculares de todos os níveis de 
educação. Isso demanda construção de conhecimento para a 
inserção desta temática nos sistemas de ensino.  

                                                 
103 PERGUNTAS FREQÜENTES SOBRE A LEI 10.639/03. Disponível na internet em 
<http://www.pucrs.br/faced/educomafro/index1.php?p=menu-lei>, acessado em outubro de 2009. 
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Os Fóruns Permanentes de Educação e Diversidade Étnico-
Racial foram formados a partir da elaboração de uma carta de 
compromisso com a educação e a diversidade étnico-racial, 
assinada pelas Secretarias Estaduais de Educação, 
MEC/SECAD, ONG's, IES (Instituições de Ensino Superior), 
Conselhos de Educação, associações e entidades do 
movimento negro organizado, dentre outras instituições. Foram 
constituídos 7 Fóruns Permanentes (FP's) em 2004 e 10 no 
ano de 2005. Atualmente, os estados do Amapá, Mato Grosso 
do Sul, Goiás, Piauí, Pará, São Paulo, Alagoas, Santa 
Catarina, Maranhão, Minas Gerais, Tocantins, Rondônia, 
Paraná, Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia e também o Distrito 
Federal possuem FP's. (MEC, 2006) 

 

Ao se perguntar às coordenadoras “Como o MEC acompanha a inserção 

do conteúdo da Lei nº 10.639 no currículo das escolas públicas e privadas”, temos a 

seguinte resposta: 
 

Temos trabalhado em parceria com estados e municípios na 
perspectiva de apoiá-los técnica e financeiramente para o 
cumprimento da lei. Esta preocupação está voltada para o 
sistema público de educação. O que está sendo feito está 
sendo acompanhado pelo MEC. E quem não está fazendo, 
está sendo convidado a fazer, está sendo sensibilizado, está 
sendo lembrado do seu dever. As escolas particulares devem 
também seguir as Diretrizes nacionais de educação. A lei está 
colocada para o governo federal, para governos municipais e 
estaduais. Todos devem responder pela aplicação da lei. 
Todas as escolas devem atender a LDB, inclusive os 
dispositivos alterados pela Lei nº 10639. Os Ministérios 
Públicos dos estados e do Distrito Federal estão questionando 
as escolas sobre o cumprimento da Lei nº 10.639/03. 

 

Em relação ao que o SECAD tem feito quanto à produção de material 

didático sobre estes conteúdos, as coordenadoras responderam: 
 

Trabalhamos para o fortalecimento da temática, para a 
produção e distribuição de material didático-pedagógico e 
formação de profissionais da educação. O MEC, por intermédio 
da SECAD, produziu no ano de 2004, novos livros, cujo 
conteúdo dizem respeito à Lei nº 10.639. Reimprimiu outros 
dois livros, anteriormente produzidos pelo MEC. Além disso, 
apoiou financeiramente a publicação de outros três livros que 
também tratam desta temática. Elaboramos também o 
Calendário da Cultura Afro-Brasileira que contém datas 
comemorativas que podem ser trabalhadas no cotidiano 
escolar. Todo esse material foi ofertado às secretarias 
estaduais e municipais de educação para a reimpressão em 
quantidade satisfatória e distribuição junto aos profissionais de 
educação. Além disso, esse material está disponibilizado para 
cópia e impressão nos endereços: www.dominiopublico.gov.br 
e  www.mec.gov.br/secad/diversidade/ci. 
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Além das ações mencionadas anteriormente, outras também muito 

importantes e significativas foram tomadas. 

Em 2005, buscando auxiliar na implementação da lei, a Ágere104 realizou, 

em parceria com o Ministério da Educação, a 1.ª etapa do curso Formação em 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, direcionado para 5 mil professores de 

todas as regiões brasileiras. Ao final do curso, os professores apresentaram 

comentários e sugestões quanto à importância de se disponibilizar  um espaço para 

troca de experiências na aplicação da lei, bem como a continuidade da formação na 

temática da história e cultura afro-brasileira e africana.  

A 1ª etapa do curso Formação em História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana foi desenvolvido pela Ágere e realizado em convênio com o MEC/Secad 

com o objetivo de formar professores em todo o país.  

As inscrições foram abertas no portal www.ensinoafrobrasil.org.br, criado 

especificamente para o curso e em cerca de um mês se inscreveram 23.313  

candidatos para 5 mil vagas. A divulgação do curso foi feita em sites na Internet e 

por meio de anúncio na revista Nova Escola.  

O público foi composto por professores de ensino fundamental e médio, 

preferencialmente de escolas públicas da área de história, artes e literatura/língua 

portuguesa, porém sem impedimento da participação de profissionais das demais 

áreas, visto que a educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e 

cultura afro-brasileira e africana constituem tema a ser tratado de modo transversal 

no currículo escolar. As unidades estudadas pelos professores foram: 

1) Currículo, Escola e Relações Étnico-raciais  

2) O Ensino da História da África em Debate - Uma introdução aos 

estudos africanos 

3) O negro no Brasil  

4) A incisiva marca africana na Cultura Brasileira  

5) O Direito é legal no combate ao racismo 

                                                 
104 A Ágere é uma organização sem fins lucrativos sediada em Brasília que, através de parcerias com 
diferentes organizações da sociedade civil, auxilia ações para a implementação de políticas públicas 
e para a justiça social. A fim de atingir tais objetivos, realizamos cursos, oficinas e assessoria em 
advocacy. Advocacy significa lutar por uma causa. 
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Além das atividades propostas para cada unidade os professores 

apresentaram ao final do curso um projeto que consistiu em um plano de aula 

desenvolvido a partir dos novos conhecimentos adquiridos e dos fóruns de 

discussão. Após apresentar seu plano de aula cada professor teve que 

avaliar/opinar acerca dos planos de outros professores.    

Com carga horária de 40 horas o curso teve início no mês de abril e 

finalizou oficialmente no mês de setembro de 2005 com 3.121 (70,5%) professores 

certificados em 443 microrregiões brasileiras (79,39% das 558 microrregiões), sendo 

1.028 municípios (18,48% do total de municípios) contando com professores 

formados. Veja abaixo o gráfico contendo a distribuição dos professores certificados 

por estado brasileiro. 

 

Gráfico 2 – Professores Certificados por UF 

 
Fonte: http://www.ensinoafrobrasil.org.br/portal 

 

No ano de 2008, a iniciativa alcançou mais de 24 mil candidatos em duas 

edições do curso que, por limitação de vagas, possibilitou a reciclagem e 

aprimoramento a quase cinco mil. Em âmbito nacional, o curso alcançou a margem 

de 88% de conhecimentos utilizados dentro de sala de aula, com 97% de notas 

variáveis entre bom e muito bom.  

O gráfico 2 apresentado a seguir traz o número de professores inscritos 

em 2008, por UF. 
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Gráfico 3 – Professores inscritos por UF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.agere.org.br/site/uploads/relatorio.pdf. Acessado em outubro de 2009. 
 

Uma outra ação tomada quanto à formação de professores foi realizada 

em 2006, quando o Ministério da Educação, em parceria com a Universidade de 

Brasília – UnB, desenvolveu o Programa de Educação Continuada em Ensino de 

História e Culturas Afro-Brasileiras e Africanas: Educação – Africanidades – Brasil, 

tendo, como público-alvo, profissionais da Educação Básica das redes públicas 

estaduais e municipais das capitais e regiões metropolitanas brasileiras.  

 

 

4.4. Resultado da pesquisa exploratória  

 

 Conforme informado anteriormente, foi realizada uma pesquisa para saber 

a opinião de pessoas ligadas à educação, sobre a Lei nº 10639/2003.  O objetivo da 

pesquisa foi o de identificar o nível de conhecimento e envolvimento de professores 

nas instituições de ensino pesquisadas para a implementação da Lei que estabelece 

a inclusão de História e Cultura Afro-brasileira nos currículos escolares.  

Ao observarmos que 56,7% dos entrevistados afirmaram não ter recebido 

nenhuma preparação para trabalhar com a multiculturalidade, optamos em 

apresentar os resultados da pesquisa, dividindo suas respostas em dois grupos: 

Grupo 1 – indivíduos que tiveram um preparo em sua formação para trabalhar com a 
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Questão 3

O seu curso de formação de professor preparou  você  
para trabalhar com uma multiculturalidade? 

Sim
43,3%

Não
56,7%

multiculturalidade e Grupo 2 – indivíduos que não tiveram um preparo em sua 

formação para trabalhar com a multiculturalidade. 

Vale ressaltar que, os que afirmaram terem recebido algum preparo 

alegaram que foi de forma insuficiente ou em atividades extracurriculares. 

 

Gráfico 4 – Questão 3 da Pesquisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: pesquisa realizada em 2009. 

 

Quanto às outras questões, os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

4.4.1. Resultados apresentados pelo Grupo 1 – Indiv íduos que afirmaram terem 

recebido uma preparação para trabalhar com a multic ulturalidade. 

 

Questão 1 - De que forma a formação de professores pode contribuir 

para uma formação que dê suporte para o ensino volt ado para a inclusão racial 

e étnica? 

Considerando que as respostas obtidas foram subjetivas e com 

divergência de opiniões, conseguimos agrupá-las de acordo com as idéias centrais 

dos entrevistados, que, de forma clara, nos levam a seis considerações: 
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Para 69,2% dos entrevistados, a formação de professores pode contribuir 

desde que sejam aprofundados os conhecimentos sobre a cultura e as contribuições 

do povo negro e seus descendentes na formação da cultura brasileira. 

Já, na opinião de 23,1% dos entrevistados, a formação de professores 

deve permitir, através de um trabalho de conscientização, uma mudança de postura 

para que a discriminação e o preconceito sejam extintos. 

7,7% dos entrevistados nessa categoria afirmaram que existe uma 

necessidade de desenvolver projetos multidisciplinares que permitam um contato 

maior com a cultura afro-brasileira em sala de aula. 

Apesar da existência de outras respostas fornecidas pelos que não 

tiveram preparo para trabalhar com a multiculturalidade, esse grupo de pessoas não 

mencionou outras alternativas. 

Gráfico 5 – Questão 1 da Pesquisa – Grupo 1 

Questão 1
De que forma a formação de professores pode contrib uir para uma formação 

que de suporte para o ensino voltado para a inclusã o racial e étnica?

69,2%

23,1%

7,7% 0,0%

O currículo deve contemplar objetivos e conteúdos
dirigidos para o desenvolvimento de atitudes de respeito
e de valorização às diferenças individuais. 

Aprofundando os conhecimentos sobre a cultura e as
contribuições do povo negro e seus descendentes na
formação da cultura brasileira.

A formação de professores deve permitir, através de um
trabalho de conscientização, uma mudança de postura
para que a discriminação e o preconceito sejam extintos.

Desenvolver projetos multidisciplinares que permitam 
um contato maior  com a cultura afro-brasileira em sala
de aula.

Uma participação mais efetiva dos professores em
cursos que permitam um estudo continuado sobre o
tema.

Inclusão de disciplinas humanas como filosofia, ética,
mesmo em cursos de ciências exatas.

 

Fonte: pesquisa realizada em 2009. 
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Questão 2 - Como você considera que foi sua formaçã o de professor 

com relação às questões étnico-raciais? 

 Se considerarmos o total de pessoas que respondeu que em sua 

formação não foi abordada a relação étnica-racial ou, se isso ocorreu foi de forma 

insatisfatória, temos quase 70% deste grupo. Em outras palavras, identificamos uma 

falha na formação dos professores no tocante a questões étnico-raciais. Porém, 

precisamos levar em conta o período em que os entrevistados se formaram, pois, a 

discriminação e o racismo sempre estiveram presentes em nossa cultura e essa 

realidade começou a ser transformada há poucos anos. 

 Dos 30% restante que afirmaram ter sido satisfatória a formação no que 

diz respeito às questões étnico raciais, somente 7,7% se mostrou totalmente 

satisfeito. 

 O gráfico 4, apresentado a seguir mostra as outras respostas obtidas: 

 

Gráfico 6 – Questão 2 da Pesquisa – Grupo 1  

Questão 2
Como você  considera que foi sua formação de profes sor com relação às 

questões  étnico-raciais?

30,8%

15,4%

7,7%

23,1%

23,1%

Não foi abordada a relação étnica-racial em minha
formação

Permitiu compreender a diversidade cultural existente
sem aprofundamento no assunto.

As questões étnico-raciais foram abordadas
superficialmente em minha formação como professor,
insuficiente para uma maior compreensão do assunto e
aplicação em sala de aula.

Satisfatória e conscientizadora, com muitos debates e
transmissão de idéias humanistas.

Bastante satisfatória, permitiu compreender a
importancia do tema em todas as suas dimensões.

 
Fonte: pesquisa realizada em 2009. 
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Questão 3 - O seu curso de formação de professor pr eparou você 

para trabalhar com uma multiculturalidade? Se a res posta for positiva, 

explique como isso ocorreu. 

 Conforme informado anteriormente, do total dos entrevistados, somente 

43,3% respondeu afirmativamente essa questão. Dentre as formas de como foram 

preparados para trabalhar com a multiculturalidade, as que mais se destacaram 

foram: através de debates e estudos; participando de seminários e palestras; através 

de algumas disciplinas específicas como Ética e Sociologia; através de trabalhos em 

grupo; somente em cursos de pós-graduação. 

Lembramos que mais uma vez precisamos considerar que dentre os 

entrevistados, muitos afirmaram que, pelo ano de formação, o tema era pouco 

abordado. 

 

Questão 4 - Em sua opinião, quais os recursos pedag ógicos 

necessários, para o ensino da História e Cultura Af ro-Brasileira, estabelecido 

pela Lei 10.639/2003? 

Mais uma vez foram obtidas várias respostas subjetivas e de opiniões 

divergentes.  Dentre as respostas obtidas destacamos as opiniões que aparecem em 

maior incidência e que revelam que os melhores recursos pedagógicos necessários, 

para o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira encontram-se: 

• No desenvolvimento / melhoramento de material didático; 

• Em trabalhos em grupo / Atividades em campo que permitam um 

maior conhecimento sobre o assunto 

• Através da utilização de recursos audiovisuais. 

• No aprimoramento da formação dos professores. 

• Na oportunidade de maior participação em palestras, seminários e 

debates sobre o assunto. 
 

O gráfico apresentado a seguir mostra as principais respostas e os 

respectivos percentuais. 
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Gráfico 7 – Questão 4 da Pesquisa – Grupo 1 

20,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

20,0%

Questão 4  
Na sua opinião, quais os recursos pedagógicos neces sários, para o ensino 

da História e Cultura Afro-Brasileira, estabelecido  pela Lei 10.639/2003?

Desenvolvimento / melhoramento de
material didático

Trabalhos em grupo / Atividades em
campo que permitam um maior
conhecimento sobre o assunto

Possilibilidade de utilização de
recursos audio-visuais.

Melhorar a formação dos professores.

Maior participação em palestras,
seminários e debates sobre o assunto.

Outros

 
Fonte: pesquisa realizada em 2009. 

 

 

Questão 5 - Quais medidas foram tomadas pela instit uição em que 

você atua, para a implementação da lei 10.639/2003,  quanto aos recursos 

pedagógicos? 

Pelos resultados a essa questão podemos observar que 7,7% dos 

entrevistados deste grupo afirmaram que nenhuma medida foi tomada pela 

instituição em que atua para a implementação da Lei 10.639.  

As medidas tomadas pelas instituições onde os entrevistados podem ser 

resumidas em: 

• Desenvolvimento de projetos interdisciplinares; 

• Aquisição e distribuição de material didático e recursos áudio visuais; 

• Curso específico para capacitação de professores de história, artes e 

língua portuguesa; 

• Realização de evento cultural. 
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Os resultados demonstram que a maioria das medidas tomadas está 

diretamente ligada a recursos físicos e humanos, conforme observamos no gráfico a 

seguir. 

Gráfico 8 – Questão 5 da Pesquisa – Grupo 1 
 

 
Fonte: pesquisa realizada em 2009. 

 

Questão 6 - Em sua opinião, quais medidas ainda fal tam ser 

efetivadas para a implementação da Lei 10.639/2003?  

As respostas obtidas nesta questão confirmam que o grau de 

entendimento sobre a Lei e tudo que ela aborda é de pouco conhecimento dos 

professores em geral. Confusos e incertos, os professores têm consciência da 

importância e da complexidade do assunto, apesar de não terem recebido uma base 

necessária em suas formações, e que várias medidas ainda precisam ser tomadas. 

Dentre elas destacamos as que apareceram de forma mais repetitiva entre os 

entrevistados: 

• Maior divulgação sobre a lei que permita uma compreensão melhor do 

assunto; 

• Melhorar a capacitação dos professores; 

• Desenvolver / melhorar o material didático. 

30,8%

15,4%

30,8%

7,7%

15,4%

Questão 5 
Quais medidas foram tomadas pela instituição em que  você atua, para a 
implementação da lei 10.639/2003, quanto aos recurs os pedagógicos?  

Desenvolvimento de projetos
interdisciplinares

Aquisição e distribuição de material
didático e recursos audio visuais

Curso específico para capacitação de
professores de história, artes e língua 
portuguesa

Nenhuma medida foi tomada

Realização de evento cultural
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Destacamos, ainda, que 7,7% dos entrevistados não souberam responder 

a essa questão, conforme observamos no gráfico a seguir. 
 

Gráfico 9 – Questão 6 da Pesquisa – Grupo 1 

46,2%

53,8%

30,8%

7,7%

23,1%

Questão 6
Quais medidas ainda faltam ser efetivadas para a im plementação da lei 

10.639/2003?

Maior divulgação sobre a lei que
permita uma compreensão melhor
do assunto

Capacitação dos professores 

Desenvolver / melhorar o material
didático

Não soube responder

Outros

 
Fonte: pesquisa realizada em 2009. 

 

4.4.2. Resultados apresentados pelo Grupo 2 – Indiv íduos que afirmaram não 

terem recebido uma preparação para trabalhar com a multiculturalidade. 

 

Questão 1 - De que forma a formação de professores pode contribuir 

para uma formação que dê suporte para o ensino volt ado para a inclusão racial 

e étnica? 

Considerando as mesmas idéias centrais já abordadas pelo Grupo 1, 

percebemos aqui um maior interesse por parte dos entrevistados em conhecer 

melhor a cultura negra e desenvolver um trabalho de conscientização contra o 

preconceito e discriminação, inclusive com uma participação mais efetiva dos 

professores em cursos que permitam um estudo continuado sobre o tema, o que não 

foi percebido nas respostas do grupo 1. 
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Uma outra sugestão deste grupo diz respeito à inclusão de disciplinas 

humanas como filosofia, ética, mesmo em cursos de ciências exatas. 

Gráfico 10 – Questão 1 da Pesquisa – Grupo 2 

Questão 1
De que forma a formação de professores pode contrib uir para uma formação 

que de suporte para o ensino voltado para a inclusã o racial e étnica?

31,3%

37,5%

12,5%

12,5%

6,3%

O currículo deve contemplar objetivos e conteúdos
dirigidos para o desenvolvimento de atitudes de respeito
e de valorização às diferenças individuais. 

Aprofundando os conhecimentos sobre a cultura e as
contribuições do povo negro e seus descendentes na
formação da cultura brasileira.

A formação de professores deve permitir, através de um
trabalho de conscientização, uma mudança de postura
para que a discriminação e o preconceito sejam extintos.

Desenvolver projetos multidisciplinares que permitam 
um contato maior com a cultura afro-brasileira em sala
de aula.

Uma participação mais efetiva dos professores em
cursos que permitam um estudo continuado sobre o
tema. 

Inclusão de disciplinas humanas como filosofia, ética,
mesmo em cursos de ciências exatas.

 

Fonte: pesquisa realizada em 2009. 

 

Questão 2 - Como você considera que foi sua formaçã o de professor 

com relação às questões étnico-raciais? 

 

 Assim como esse grupo afirmou não ter recebido uma preparação 

adequada para trabalhar com a multiculturalidade, os resultados desta questão 

apontam que as relações étnico-raciais também não foram abordadas na formação 

de mais da metade da população deste grupo. 

Para 41,2% dos entrevistados, as questões étnico-raciais foram 

abordadas superficialmente em minha formação como professor, insuficiente para 

uma maior compreensão do assunto e aplicação em sala de aula.  

 Menos de 6% dos entrevistados afirmaram que a sua formação em 

relação à questões –étnico raciais são satisfatórias.estar satisfeitos  

 O gráfico 4, apresentado a seguir mostra as outras respostas obtidas: 
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Gráfico 11 – Questão 2 da Pesquisa – Grupo 2 

Questão 2
Como você  considera que foi sua formação de profes sor com relação às 

questões  étnico-raciais?

41,2%

5,9%

52,9%

Não foi abordada a relação étnica-racial em minha
formação

Permitiu compreender a diversidade cultural existente
sem aprofundamento no assunto.

As questões étnico-raciais foram abordadas
superficialmente em minha formação como professor,
insuficiente para uma maior compreensão do assunto e
aplicação em sala de aula. 

Satisfatória e conscientizadora, com muitos debates e
transmissão de idéias humanistas.

Bastante satisfatória, permitiu compreender a
importancia do tema em todas as suas dimensões.

 
Fonte: pesquisa realizada em 2009. 

 
 

Questão 4 - Em sua opinião, quais os recursos pedag ógicos 

necessários, para o ensino da História e Cultura Af ro-Brasileira, estabelecido 

pela Lei 10.639/2003? 

Considerando as mesmas respostas já tabuladas para o Grupo 1, 

consideramos algumas diferenças em relação às respostas do grupo anterior. 

Esse grupo, uma vez que não receberam uma formação adequada e 

suficiente, percebe que necessita melhorar a formação dos professores, além deste 

fato, os sujeitos deste grupo, sentem maior necessidade de participar de palestras e 

seminários, diferentemente do outro grupo.  

Um outro fator que chamou a atenção nos resultados desta questão, diz 

respeito à utilização de recursos áudio visuais. Fator esse que não se mostrou com a 

mesma importância para o outro grupo. 

O gráfico apresentado a seguir mostra as principais respostas e os 

respectivos percentuais. 
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Gráfico 12 – Questão 4 da Pesquisa – Grupo 2 

23,5%

17,6%

35,3%

29,4%

23,5%

11,8%

Questão 4  
Na sua opinião, quais os recursos pedagógicos neces sários, para o 

ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, estab elecido pela Lei 
10.639/2003? Desenvolvimento / melhoramento

de material didático

Trabalhos em grupo / Atividades
em campo que permitam um
maior conhecimento sobre o
assunto                      

Possilibilidade de utilização de
recursos audio-visuais.

Melhorar a formação dos
professores.

Maior participação em palestras,
seminários e debates sobre o
assunto.

Outros

 
Fonte: pesquisa realizada em 2009. 

 
 

Questão 5 - Quais medidas foram tomadas pela instit uição em que 

você atua, para a implementação da lei 10.639/2003,  quanto aos recursos 

pedagógicos? 

Conforme esperado, para 35,3% dos entrevistados deste grupo, nenhuma 

medida foi tomada pela instituição onde atuam para a implementação da Lei 

10.639/03. Da mesma forma, Os cursos de específicos de capacitação só foram 

percebidos por menos de 6% da população deste grupo, resultado este bem 

diferente do Grupo 1, que apresentou para este quesito um percentual superior a 

30%. 
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Gráfico 13 – Questão 5 da Pesquisa – Grupo 2 

29,4%

17,6%

5,9%

35,3%

11,8%

Questão 5  
Quais medidas foram tomadas pela instituição em que  você atua, para a 
implementação da lei 10.639/2003, quanto aos recurs os pedagógicos?

Desenvolvimento de projetos
interdisciplinares

Aquisição e distribuição de material
didático e recursos audio visuais

Curso específico para capacitação
de professores de história, artes e
lingua portuguesa

Nenhuma medida foi tomada

Realização de evento cultural

 
Fonte: pesquisa realizada em 2009. 

 

 

Questão 6 - Em sua opinião, quais medidas ainda fal tam ser 

efetivadas para a implementação da Lei 10.639/2003?  

Os resultados apresentados desta questão demonstram que as opiniões 

dos sujeitos deste grupo são coincidentes com o outro grupo, inclusive os 

percentuais também estão bastante parecidos. 
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Gráfico 14 – Questão 6 da Pesquisa – Grupo 2 

47,1%

52,9%

47,1%

5,9%

0,0%

Questão 6
Quais medidas ainda faltam ser efetivadas para a im plementação da lei 

10.639/2003?

Maior divulgação sobre a lei que
permita uma compreensão melhor
do assunto

Capacitação dos professores 

Desenvolver / melhorar o material
didático

Não soube responder

Outros

 
Fonte: pesquisa realizada em 2009. 

 

 



 

 

111 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Desde a descoberta do Brasil, sua colonização pelos portugueses e, mais 

tarde com a vinda de diversos imigrantes que fizeram e fazem parte da história deste 

país, a história e cultura propagadas e ensinadas ao nosso povo se restringiram 

basicamente à cultura européia, baseada em sua religiosidade. 

Tudo o que representava uma diversidade religiosa ou cultural, nunca tiveram 

importância ou peso para que fossem divulgadas. O próprio racismo teve sua 

contribuição para esse quadro.  

Muitas das manifestações culturais brasileiras estão identificadas com a 

população negra, o samba, caboclinho, maracatu, movimento Mangue Beat, 

capoeira e muitas outras são parte da grande contribuição dos negros para a cultura 

nacional. Entretanto, a atual desigualdade entre brancos e negros no Brasil não é 

fruto apenas da escravidão. Os afro-descendentes são mantidos em condições de 

desvantagem, comparada com a situação da população branca. A situação revela 

que a pratica do racismo mantém e tem aumentado a concentração de riquezas e de 

poder nas mãos dos brancos. 

Porém, depois de tantos apelos e movimentos para que outras culturas 

também fossem divulgadas e fizessem parte historicamente desse país, pudemos 

receber informações oficiais sobre essa grande influencia em nossa cultura. 

De Zumbi105 a Lei 10.639/03, vários foram os períodos e espaços de lutas 

dos negros brasileiros; seja individualmente para sobreviver nos espaços 

excludentes das grandes cidades e do campo brasileiro, seja coletivamente nos 

diversos movimentos negros de lutas e resistências como quilombos, movimento 

unificado negro, teatro experimental do negro, entre outros.  

Ao contrário das histórias oficias os afro-brasileiros sempre lutaram contra 

os opressores para se libertarem das senzalas, pela abolição, por trabalho, por terra, 

pela educação, pela igualdade de direitos, pelo trabalho, pelas artes. 

Nesta perspectiva de luta e resistência, devemos compreender a Lei 

Federal 10.639, promulgada em janeiro de 2003 como uma forma de “promover 

alteração positiva na realidade vivenciada pela população negra e trilhar rumo a uma 

                                                 
105 Líder escravo alagoano (1655-20/11/1695). Símbolo da resistência negra contra a escravidão, é o 
último chefe do Quilombo dos Palmares. 
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sociedade democrática, justa e igualitária, revertendo os perversos efeitos de 

preconceitos, discriminação e racismo” (BRASIL, 2004, p.8) 

De acordo com a lei 10.639/2003, promulgada pelo Presidente da 

República em 9 de fevereiro de 2003, de autoria da deputada Esther Grossi, o 

conteúdo programático das diversas disciplinas, nas escolas públicas e privadas de 

ensino fundamental e médio de todo o país, deve abordar o estudo de História da 

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

negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro 

nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

Combater o racismo, trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial, 

empreender reeducação das relações étnico-raciais não são tarefas exclusivas da 

escola.  

As formas de discriminação de qualquer natureza não têm o seu 

nascedouro na, escola, porém o racismo, as desigualdades e discriminações 

correntes na sociedade podem ser eliminadas em ambientes em que educadores 

possam demonstrar os efeitos negativos de tais pensamentos ou atitudes. 

Segundo Torla (1997, p.31),  

A discriminação racial, ou racismo, consiste em 
sustentar: 

1) que existem raças distintas;  

2) que certas raças são inferiores (normalmente, 
intelectualmente, tecnicamente) às outras;  

3) que esta inferioridade não é social ou cultural (quer 
dizer adquirida), mas inata e biologicamente 
determinada  

 
Segundo Fleuri, Bittencourt e Schucman (2002, p.2),  

O racismo se legitima com base em estereótipos e 
preconceitos. 

O estereótipo representa uma imagem mental 
simplificadora de determinadas categorias sociais. 
Funciona como um padrão de significados utilizado por 
um grupo na qualificação do outro. Constitui imagens 
que cumprem o papel de criar ou acentuar a diversidade. 

 
Considerando que classificações pautadas por estereótipos são 

transmitidas pelos grupos em interação dentro de determinadas tradições culturais, 

cabe aos educadores entender e divulgar que as diferenças indicam uma nova 
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perspectiva epistemológica que apontam para a compreensão do hibridismo e da 

ambivalência, que constituem as identidades e relações interculturais. 

Para que as instituições de ensino desempenhem a contento o papel de 

educar, é necessário que se constituam em espaço democrático de produção e 

divulgação de conhecimentos e de posturas que visam a uma sociedade justa.  

A escola tem papel preponderante para eliminação das discriminações e 

para emancipação dos grupos discriminados, ao proporcionar acesso aos 

conhecimentos científicos, a registros culturais diferenciados, à conquista de 

racionalidade que rege as relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, 

indispensáveis para consolidação e concerto das nações como espaços 

democráticos e igualitários. 

A obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana nos currículos da Educação Básica trata-se de decisão política, com fortes 

repercussões pedagógicas, inclusive na formação de professores. Com esta medida, 

reconhece-se que, além de garantir vagas para negros nos bancos escolares, é 

preciso valorizar devidamente a história e cultura de seu povo, buscando reparar 

danos, que se repetem há cinco séculos, à sua identidade e a seus direitos. A 

relevância do estudo de temas decorrentes da história e cultura afro-brasileira e 

africana não se restringem à população negra, ao contrário, dizem respeito a todos 

os brasileiros, uma vez que devem educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio 

de uma sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma nação 

democrática. 

O balanço nacional da implementação da lei 10.639/03 revela que, apesar 

da riqueza das experiências desenvolvidas nos últimos anos, a maioria delas se 

enquadra como experiências isoladas não abrangendo a educação básica e a 

totalidade das redes de ensino, restringindo-se a projetos descontínuos e de pouca 

articulação com as políticas do campo da educação, tais como formação de 

professores, materiais e livros didáticos, o que indica baixa institucionalidade. 

Sabemos que muitas ações ainda precisam ser tomadas, mas o “pontapé 

inicial” já foi dado. Basta agora, aguardarmos os resultados positivos esperados. 
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ANEXO I 

 

O questionário apresentado a seguir, tem como objetivo identificar a opinião de professores 

e educadores quanto a questões como a multiculturalidade e a execução da Lei nº 

10.639/2003, que torna obrigatória, nos currículos dos níveis fundamental e médio, em 

estabelecimentos oficiais e particulares do país, o ensino da História e Cultura Afro-

Brasileira. As respostas devem refletir as opiniões e ações de professores, educadores e 

pessoas diretamente relacionadas à educação, em cinqüenta escolas e instituições de 

ensino do Estado de São Paulo. 

A pesquisa será realizada no período de ______ a ______, através do seguinte 

questionário: 

 

PESQUISA: 
 

1. De que forma a formação de professores pode contribuir para uma formação que dê 

suporte para o ensino voltado para a inclusão racial e étnica? 

 

 

 

 

 

2. Como você considera que foi sua formação de professor com relação às questões étnico-

raciais?  

 

 

 

 

 

3. O seu curso de formação de professor preparou você para trabalhar com uma 

multiculturalidade?Se a resposta for positiva, explique como isso ocorreu. 
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4. Em sua opinião, quais os recursos pedagógicos necessários para o ensino da História e 

Cultura Afro-Brasileira, estabelecido pela Lei 10.639/2003? 

 

 

 

 

 

5. Quais medidas foram tomadas pela instituição em que você atua, para a implementação 

da lei 10.639/2003, quanto aos recursos pedagógicos? 

 

 

 

 

 

6. Em sua opinião, quais medidas ainda faltam ser efetivadas para a implementação da Lei 

10.639/2003? 
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ANEXO II 
 
 

PLANO NACIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES CURR ICULARES 
NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ETNICORRACIAIS  E PARA O ENSINO 

DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA 
 
 
II - EIXOS FUNDAMENTAIS DO PLANO 
 

O Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Etnicorraciais e para ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana 

tem como base estruturante os seis Eixos Estratégicos propostos no documento 

“Contribuições para a Implementação da Lei 10639/03”, a saber:  
 

1) Fortalecimento do marco legal;  

2) Política de formação para gestores e profissionais de educação;  

3) Política de material didático e paradidático;  

4) Gestão democrática e mecanismos de participação social;  

5) Avaliação e Monitoramento e  

6) Condições institucionais. 
 

O Plano pretende transformar as ações e programas de promoção da diversidade e de 

combate à desigualdade racial na educação em políticas públicas de Estado, para além da 

gestão atual do MEC. Nesse sentido: 
 

O Eixo 1 - Fortalecimento do Marco Legal  tem contribuição estruturante na 

institucionalização da temática. Isso significa, em termos gerais, que é urgente a 

regulamentação das Leis 10639/03 e 11645/06 no âmbito de estados, municípios e Distrito 

Federal e a inclusão da temática no Plano Nacional de Educação (PNE). 
 

Os eixos 2 - Política de formação inicial e continuada  e 3 - Política de materiais 

didáticos e paradidáticos constituem as principais ações operacionais do Plano, 

devidamente articulados à revisão da política curricular, para garantir qualidade e 

continuidade no processo de implementação. Tal revisão deve assumir como um dos seus 

pilares as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações Etnicorraciais e 

para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Todo o esforço de elaboração 

do Plano foi no sentido de que o MEC possa estimular e induzir a implementação das Leis 

10639/03 e 11645/08 por meio da Política Nacional de Formação Inicial e Continuada de 

Profissionais da Educação, instituída pelo Decreto 6755/2009, e de programas como o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o Programa Nacional do Livro Didático para o 

Ensino Médio (PNLEM) e o Programa Nacional de Bibliotecas Escolares (PNBE). 
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A formação deve habilitar à compreensão da dinâmica sociocultural da sociedade brasileira, 

visando a construção de representações sociais positivas que encarem as diferentes origens 

culturais de nossa população como um valor e, ao mesmo tempo, a criação de um ambiente 

escolar que permita que nossa diversidade se manifeste de forma criativa e transformadora 

na superação dos preconceitos e discriminações Etnicorraciais (Parecer CNE/CP n. 

03/2004). 

Os princípios e critérios estabelecidos no PNLD definem que, quanto à construção de uma 

sociedade democrática, os livros didáticos deverão promover positivamente a imagem de 

afro-descendentes e, também, a cultura afro-brasileira, dando visibilidade aos seus valores, 

tradições, organizações e saberes sociocientíficos. Para tanto, os livros destinados a 

professores(as) e alunos(as) devem abordar a temática das relações Etnicorraciais, do 

preconceito, da discriminação racial e violências correlatas, visando à construção de uma 

sociedade anti-racista, justa e igualitária (Edital do PNLD, 2010). 
 

O eixo 4- Gestão democrática e mecanismos de particip ação social  reflete a 

necessidade de fortalecer processos, instâncias e mecanismos de controle e participação 

social, para a implantação das Leis 10639/03 e 11645/08. O pressuposto é que tal 

participação é ponto fundamental para o aprimoramento das políticas e concretização como 

política de Estado. 

A União, por meio do MEC, desempenha papel fundamental na coordenação do processo 

de desenvolvimento da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e 

sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva, em relação às demais 

instâncias educacionais (conforme o art. 8º da LDB). A mesma lei estabelece normas para a 

gestão democrática do ensino público, assegurando dessa forma a participação da 

sociedade como fator primordial na garantia da qualidade e no controle social dos seus 

impactos. 
 

O eixo 5 – Avaliação e Monitoramento  aponta para a construção de indicadores que 

permitam o monitoramento da implementação das Leis 10639/03 e 11645/08 pela União, 

estados, DF e municípios, e que contribuam para a avaliação e o aprimoramento das 

políticas públicas de enfrentamento da desigualdade racial na educação. Nestes indicadores 

incluem-se aqueles monitoráveis por intermédio do acompanhamento da execução das 

ações contidas no Plano de Ações Articuladas (PAR) implementado pelo MEC. 

 

O eixo 6 - Condições Institucionais  indica os mecanismos institucionais e rubricas 

orçamentárias necessárias para que a Lei seja implementada. Reafirma a necessidade da 

criação de setores específicos para a temática etnicorracial e diversidade nas secretarias 

estaduais e municipais de educação. 
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III – ATRIBUIÇÕES DOS SISTEMAS DE ENSINO 

 

3.1. Ações do Sistema de Ensino da Educação Brasile ira 

 

Segundo o art. 8º da LDB, a educação formal brasileira é integrada por sistemas de ensino 

de responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e municípios e dotados de 

autonomia. A Resolução CNE/CP Nº 01/2004 compartilha responsabilidades e atribui ações 

específicas para a consecução das leis. 

No art 1º da Resolução, é atribuído aos sistemas de ensino a consecução de “condições 

materiais e financeiras” assim como prover as escolas, professores e alunos de materiais 

adequados à educação para as relações etnicorraciais. Deve ser dada especial atenção à 

necessidade de articulação entre a formação de professores e a produção de material 

didático, ações que se encontram articuladas no planejamento estabelecido pelo Ministério 

da Educação, no Plano de Ações Articuladas. Nesse sentido, faz-se necessário: 

a) Incorporar os conteúdos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana 

em todos os níveis, etapas e modalidades de todos os sistemas de ensino e das metas 

deste Plano na revisão do atual Plano Nacional de Educação (2001-2011), na construção do 

futuro PNE (2012-2022), como também na construção e revisão dos Planos Estaduais e 

Municipais de Educação; 

b) Criar Programas de Formação Continuada Presencial e à distância de Profissionais da 

Educação, com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Etnicorraciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana, com as 

seguintes características: 

I - A estrutura curricular dos referidos programas de formação deverá ter como base as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações etnicorraciais e História da 

África e Cultura Afro-brasileira e Africana, conforme o Parecer CNE/CP nº 03/2004; 

II – Os cursos deverão ser desenvolvidos na graduação e também dentro das modalidades 

de extensão, aperfeiçoamento e especialização, em instituições legalmente reconhecidas e 

que possam emitir certificações. 

III - Os cursos de formação de professores devem ter conteúdos voltados para contemplar a 

necessidade de reestruturação curricular e incorporação da temática nos Projetos Político- 

Pedagógicos das escolas, assim como preparação e análise de material didático a ser 

utilizado contemplando questões nacionais e regionais. 
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c) Realizar levantamento, no âmbito de cada sistema, da presença de conteúdos de 

Educação das Relações Etnicorraciais e o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana, como estabelece a Resolução CNE/CP n º 01/2004; 

d) Fomentar a produção de materiais didáticos e paradidáticos que atendam ao disposto 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnicorraciais e para 

o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana e às especificidades regionais para 

a temática; 

e) Adequar as estratégias para distribuição dos novos materiais didáticos regionais de forma 

a contemplar ampla circulação e divulgação nos sistemas de ensino; 

f) Realizar Avaliação diagnóstica sobre a abrangência e a qualidade da implementação das 

Leis 10639/2003 e 11645/2008 na educação básica; 

g) Elaborar agenda propositiva em conjuntos com os Fóruns Estaduais e Municipais de 

Educação e Diversidade Etnicorracial e sociedade civil para elaboração, acompanhamento e 

avaliação da implementação desse Plano e consequentemente das Leis 10639/2003 e 

11645/2008; 

h) Divulgar amplamente as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana e de seu 

significado para a garantia do direito à educação de qualidade e para o combate ao 

preconceito, racismo e discriminação na sociedade, assim como a Lei 11645/2008; 

i) Divulgar experiências exemplares e as ações estratégicas que já vêm sendo 

desenvolvidas pelas Secretarias de Educação e Instituições de Ensino; 

j) Fomentar pesquisas, desenvolvimento e inovações tecnológicas na temática das relações 

etnicorraciais, na CAPES, CNPq e nas Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa e 

estimular a criação e a divulgação de editais de bolsas de pós-graduação stricto sensu em 

Educação das Relações Etnicorraciais criados e dirigidos aos profissionais que atuam na 

educação básica, educação profissional e ensino superior das instituições públicas de 

ensino. 
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3.2. Ações do Governo Federal 

 

O Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana 

atende a Lei 9394/96, no que tange como tarefa da “União a coordenação da política 

nacional da educação”, articulando-se com os sistemas, conforme já ocorre com o PNE. 

O Art. 9º da LDB incumbe à União missão, dentre outras, de “prestar assistência técnica e 

financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios”; estabelecer, em colaboração 

com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a 

educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos“;“ 

baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação”. A LDB, no Art. 16, 

compreende que o sistema federal de ensino é formado por: I - as instituições de ensino 

mantidas pela União; II - as instituições de educação superior criadas e mantidas pela 

iniciativa privada; III - os órgãos federais de educação. 

Este Plano deve ser compreendido como uma proposta estruturante para a implementação 

da temática, do ponto de vista do sistema federal, na sensibilização e informação dos 

ajustes e procedimentos necessários por parte das instituições de ensino superior públicas e 

particulares devidamente autorizadas a funcionar pelo Ministério da Educação ou, quando 

for o caso, pelo Conselho Nacional de Educação. Aos órgãos federais de educação, 

colégios de aplicação, rede federal profissional e tecnológica e demais entes dessa rede, o 

Plano Nacional de Implementação das DCNs da Educação Etnicorracial deve ser objeto das 

discussões dos colegiados de cursos e coordenações de planejamentos para o 

cumprimento devido no que dizem respeito à sua esfera de competência e nos termos aqui 

levantados. 
 

Principais ações para o Governo Federal 
 

a) Incluir as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana e os conteúdos propostos na Lei 

11645/2008 nos programas de formação de funcionários, gestores e outros (programa de 

formação de conselheiros, de fortalecimento dos conselhos escolares e de formação de 

gestores); 
 

b) Incluir na Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério da Educação 

Básica, sob a coordenação da CAPES, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

das Relações Etnicorraciais e História da África e Cultura Afro-Brasileira e Africana, com 

base no Parecer CNE/CP n. 03/2004 e Resolução CNE/CP n. 01/2004 e a Lei 11645/08; 
 

c) Incluir como critério para autorização, reconhecimento e renovação de cursos superiores, 

o cumprimento do disposto no Art. 1º, § 1º da Resolução CNE/CP nº 01/2004;  
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d) Reforçar junto às comissões avaliadoras e analistas dos programas do livro didático a 

inclusão dos conteúdos referentes à Educação das Relações etnicorraciais e à história da 

cultura afro-brasileira e africana, assim como a temática indígena, nas obras a serem 

avaliadas; 
 

e) Apoiar e divulgar a Ouvidoria da SEPPIR para questões Etnicorraciais, na área de 

educação; 
 

f) Encaminhar o Parecer CNE/CP nº 3/2004, a Resolução CNE/CP nº 01/2004, a Lei 

11645/08 e este Plano aos conselhos universitários, sublinhando a necessidade do 

cumprimento dos preceitos e orientações neles contidos; 
 

g) Incluir questões no Censo Escolar sobre a implementação das Leis 10639/2003 e 

11645/2008 e aplicação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação das Relações 

Etnicorraciais em todos os níveis e modalidades de ensino da educação básica; 
 

h) Desagregar os dados relativos aos resultados das avaliações sistêmicas (Prova Brasil, 

ENEM, ENADE), assim como as informações do Censo Escolar sobre fluxo escolar (evasão, 

aprovação, distorção idade/série/ciclo e concluintes acima de 15 anos de idade) por escola, 

município e estado a partir de recortes por perfis socioeconômicos, etnicorraciais e de 

gênero; 
 

i) Divulgar os dados coletados e analisados (escolas e estruturas gerenciais das secretarias 

estaduais e municipais, MEC), de forma a colaborar com o debate e a formulação de 

políticas de eqüidade; 
 

j) Promover ações de comunicação sobre as relações etnicorraciais com destaque para 

realização de campanhas e peças publicitárias de divulgação das Leis 10639/2003 e 

11645/2008 e de combate ao preconceito, racismo e discriminação nos meios de 

comunicação, em todas as dimensões; 
 

k) Promover, de forma colaborativa, com estados, municípios, Instituições de Ensino 

Superior e Entidades sem fins lucrativos a Formação de Professores e produção de Material 

Didático para atendimento das Leis 10639/2003 e 11645/2008; 
 

l) Criar mecanismos de supervisão, monitoramento e avaliação do Plano, conforme 

Resolução CNE/CP nº 01/2004; 
 

m) Instituir e manter comissão técnica nacional de diversidade para assuntos relacionados à 

educação dos afro-brasileiros, com o objetivo de elaborar, acompanhar, analisar e avaliar 

políticas públicas educacionais, voltadas para o fiel cumprimento do disposto nas Leis 

10639/2003 e 11645/2008, visando a valorização e o respeito à diversidade etnicorracial, 

bem como a promoção da igualdade etnicorracial no âmbito do MEC. 
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3.3. Ações do Governo Estadual 

 

O Art. 10 da LDB incumbe os Estados de, entre outras atribuições: “organizar, manter e 

desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino; elaborar e 

executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos 

nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios; 

autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das 

instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino; baixar 

normas complementares para o seu sistema de ensino”. 

No Art. 17 da LDB diz que aos “sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal” 

pertencem: “I - as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público 

estadual e pelo Distrito Federal; II - as instituições de educação superior mantidas pelo 

Poder Público municipal; III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e 

mantidas pela iniciativa privada; IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, 

respectivamente.” sendo que “No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, 

criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino”. 

Para o Plano Nacional de Implementação das DCNs da Educação para as Relações 

etnicorraciais, os Estados, o Distrito Federal e seus sistemas de ensino têm como objetivo 

aplicar as formulações aqui explicitadas, assim como suas instituições privadas ou 

superiores públicas, como reza o conteúdo da Resolução CNE/CP 01/2004 e do presente 

Plano. 
 

Principais ações para o Sistema de Ensino Estadual 
 

a) Apoiar as escolas para implementação das Leis 10639/2003 e 11645/2008, através de 

ações colaborativas com os Fóruns de Educação para a Diversidade Etnicorracial, 

conselhos escolares, equipes pedagógicas e sociedade civil; 
 

b) Orientar as equipes gestoras e técnicas das Secretarias de Educação para a 

implementação da lei 10639/03 e Lei 11645/08; 
 

c) Promover formação para os quadros funcionais do sistema educacional, de forma 

sistêmica e regular, mobilizando de forma colaborativa atores como os Fóruns de Educação, 

Instituições de Ensino Superior, NEABs, SECAD/MEC, sociedade civil, movimento negro, 

entre outros que possuam conhecimento da temática; 
 

d) Produzir e distribuir regionalmente materiais didáticos e paradidáticos que atendam e 

valorizem as especificidades (artísticas, culturais e religiosas) locais/regionais da população 

e do ambiente, visando ao ensino e à aprendizagem das Relações Etnicorraciais; 

e) Articular com CONSED e o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação o 

apoio para a construção participativa de planos estaduais e municipais de educação que 
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contemplem a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana e da 

lei 11645/08; 
 

f) Elaborar consulta às escolas sobre a implementação das Leis 10639/03 e 11645/2008, e 

construir relatórios e avaliações do levantamento realizado; 
 

g) Desenvolver cultura de auto-avaliação das escolas e na gestão dos sistemas de ensino 

por meio de guias orientadores com base em indicadores socioeconômicos, etnicorraciais e 

de gênero produzidos pelo INEP; 
 

h) Instituir nas secretarias estaduais de educação equipes técnicas para os assuntos 

relacionados à diversidade, incluindo a educação das relações etnicorraciais, dotadas de 

condições institucionais e recursos orçamentários para o atendimento das recomendações 

propostas neste Plano; 
 

i) Participar dos Fóruns de Educação e Diversidade Etnicorraciais. 

 

3.4. Ações do Governo Municipal 

 

O Art. 11 da LDB diz que os Municípios se incumbem, dentre outras coisas, de: “organizar, 

manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 

integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados; baixar normas 

complementares para o seu sistema de ensino; autorizar, credenciar e supervisionar os 

estabelecimentos do seu sistema de ensino; oferecer a educação infantil em creches e pré-

escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de 

ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 

competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição 

Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.” 

Podem ainda, compor um sistema único com o estado ou ser parte do sistema deste, caso 

opte. Possuindo sistema próprio, pertencem a esse sistema municipal, pelo Art. 18 da LDB: 

“I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder 

Público municipal; II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa 

privada; III - os órgãos municipais de educação”. 

Portanto, o presente Plano, recomenda, no espírito da legislação vigente, que os municípios 

em seus sistemas cumpram e façam cumprir o disposto da Resolução CNE/CP 01/2004 

inclusive observando à sua rede privada a necessidade de obediência a LDB , alterada 

pelas Leis 10639/2003 e 11645/2008. 
 

Principais ações para o Sistema de Ensino Municipal 
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a) Apoiar as escolas para implementação das Leis 10639/2003 e 11645/2008, através de 

ações colaborativas com os Fóruns de Educação para a Diversidade Etnicorracial, 

conselhos escolares, equipes pedagógicas e sociedade civil; 
 

b) Orientar as equipes gestoras e técnicas das Secretarias de Educação para a 

implementação da lei 10639/03 e Lei 11645/08; 
 

c) Promover formação dos quadros funcionais do sistema educacional, de forma sistêmica e 

regular, mobilizando de forma colaborativa atores como os Fóruns de Educação, Instituições 

de Ensino Superior, NEABs, SECAD/MEC, sociedade civil, movimento negro, entre outros 

que possuam conhecimento da temática; 
 

d) Produzir e distribuir regionalmente materiais didáticos e paradidáticos que atendam e 

valorizem as especificidades (artísticas, culturais e religiosas) locais/regionais da população 

e do ambiente, visando ao ensino e à aprendizagem das Relações Etnicorraciais; 
 

e) Articular com a UNDIME e a UNCME apoio para a construção participativa de planos 

municipais de educação que contemplem a implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações etnicorraciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana e da Lei 11645/08; 
 

f) Realizar consultas junto às escolas, gerando relatório anual a respeito das ações de 

implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. 
 

g) Desenvolver cultura de auto-avaliação das escolas e na gestão dos sistemas de ensino 

por meio de guias orientadores com base em indicadores socioeconômicos, Etnicorraciais e 

de gênero produzidos pelo INEP; 
 

h) Instituir nas secretarias municipais de educação equipes técnicas permanentes para os 

assuntos relacionados à diversidade, incluindo a educação das relações etnicorraciais, 

dotadas de condições institucionais e recursos orçamentários para o atendimento das 

recomendações propostas neste Plano; 
 

i) Participar dos Fóruns de Educação e Diversidade Etnicorracial. 

 


