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RESUMO 

 
 
As práticas pedagógicas na Educação Básica estão passando por uma série de 

modificações, problematizações e questionamento devido a questões relacionadas à 

uniformização, conformismo e preconceitos presentes no ambiente educacional e na 

sociedade. Problematiza-se a ausência de espaços para pensar questões 

relacionadas ao racismo e a História da África nos currículos dos cursos de 

Pedagogia como potência para a construção de estereótipos negativos sobre os 

negros (as). Essas lacunas contribuem para que se perpetue na sociedade, um 

entendimento em que os negros (as) como subalternos e inferiores. O enfoque na 

condição do negro (a) como escravo (a) não possibilita pensar a riqueza da cultura 

africana como forma de convivencialidade e resistência política de grande impacto 

na oposição aos modos de vida impostos aos povos no Brasil colônia por um 

pensamento eurocêntrico, formador de uma sociedade autoritária e hierárquica. É 

importante que as marcas da escravidão não sejam apagadas, no entanto, 

considera-se necessário que não se esqueça de valorar e manter viva uma outra 

história, que não aparece nos livros, em que os negros (as) são protagonistas de 
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uma estética singular que promove outras formas de se relacionar com o corpo, 

através da musicalidade, religiosidade, literatura. E com o conhecimento sobre a 

natureza, relegado a oralidade, mas que impulsionou setores da economia do Brasil. 

Enfatiza-se que é relevante para que se construa uma imagem dos negros (as) 

condizente com suas participações na História do Brasil e se considere que muitas 

das tribos expropriadas da África dominavam técnicas e possuíam conhecimentos 

em muito avançados em comparação ao Brasil e a seu expoente Portugal.  Dessa 

forma, propõe-se investigar a grade curricular dos cursos de Pedagogia, com ofertas 

de vagas na cidade de Santa Maria - RS, a fim de conhecer como é trabalhada a 

História da África e as contribuições dos povos africanos para a formação cultural e 

econômica do Brasil.  

 
 

Palavras chaves: História da África, Currículo, Educação, Prática Pedagógica.  

 

 

1 INTRODUÇÃO  
 

As articulações em torno do papel da escola como espaço privilegiado para 

a subjetivação dos sujeitos e dos papéis que vão desempenhar em contato com os 

demais ocasionam tencionamentos entre perspectivas históricas distintas. A defesa 

de abertura para a participação de segmentos antes inativos na esfera das 

decisões escolares ganha força na contemporaneidade. Muitos desses segmentos 

emergem para trazer ao espaço escolar tensões que buscam desconstruir marcas 

identitárias, que se perpetuam há séculos, dentro do dispositivo escolar. Dentre 

estes, destacam-se os movimentos de lutas pelo fim da discriminação histórica 

sofrida pelos Afrodescendentes em nosso país. A educação tem se tornado 

recentemente no Brasil, e não por acaso, o epicentro de uma grande discussão 

sobre raças e racismo na sociedade brasileira3. 

 Da abolição formal da escravatura no Brasil em 1888 a 2003, quando foi 

promulgada a lei 10.639, que institui a obrigatoriedade do ensino da História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana nas escolas, passaram-se cento e quinze anos. 

Um tempo imenso em que algumas das condições de vida imputadas aos negros 

em seu tempo de escravidão perduram na vida de muitos de seus descendentes. 
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O imaginário construído sobre os negros (as) é em todo formulado para dar 

coerência à sua escravidão, ao silenciamento de sua voz, ao desaparecimento de 

suas qualidades, feitos e costumes. Nesse contexto, retoma-se a preocupação 

inicial desta pesquisa: qual a participação do dispositivo escolar nesse processo? 

 A promulgação da lei 10.639/2003 busca resinificar o papel dos negros (as) 

no Brasil, incluindo no currículo escolar espaços para a divulgação das riquezas 

estéticas, étnicas e culturais de seus costumes, além de possibilitar que as marcas 

da escravidão não sejam a única referência aos povos escravizados. Mas que 

seus pensamentos, suas crenças e inúmeras contribuições ao país sejam 

valorizados. Em meados de 2008, no entanto, a Lei 10.639/2003 foi modificada 

pela Lei 11.645/2008, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, e passa a incluir no currículo oficial da rede de ensino a temática “História 

e cultura afro-brasileira e indígena” como componente obrigatório. 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-
brasileira e indígena. § 1º O conteúdo programático a que se refere este 
artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a 
formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais 
como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos 
povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e 
o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 
contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história 
do Brasil. § 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e 
dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o 
currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de 
literatura e história brasileira.” (BRASIL, 2008). 

 
 Em decorrência da Lei 11.645/2008 os currículos do ensino fundamental e 

médio e também o livro didático, um dos instrumentos mais utilizados pelos 

professores e alunos nos processos de ensino e aprendizagem, precisaram ser 

adaptados para contemplar as questões referentes à História e cultura afro-

brasileira e indígena. A respeito da importância da adequação do livro didático, em 

muitas realidades única fonte de leitura e informação, tanto para alunos quanto 

para professores, o professor e antropólogo Kabengele Munanga acredita que:  

Em virtude da importância que lhe é atribuída e do caráter de verdade que 
lhe é conferido, o livro didático pode ser um veículo de expansão de 
estereótipos não percebidos pelo professor. O livro didático, de um modo 
geral, omite ou apresenta de uma na simplificada e falsificada o cotidiano, 
as experiências e o processo histórico-cultural de diversos segmentos 
sociais, tais como a mulher, o branco, o negro, os indígenas e os 
trabalhadores, entre outros. Em relação à população negra, sua presença 
nesses livros foi marcada pela estereotipia e caricatura, identificadas pelas 
pesquisas realizadas nas duas últimas décadas. A criança negra era 
ilustrada e descrita através de estereótipos inferiorizantes e excluída do 



processo de comunicação, uma vez que o autor se dirigia apenas ao público 
majoritário nele representado, constituído por crianças brancas e de classe 

média. (MUNANGA, 2005, p.23) 

 Nesse sentido, Munanga defende que questões ideológicas como “a 

ideologia do branqueamento” operam pela internalização de uma imagem negativa 

de si próprio ao passo que simultaneamente fazem emergir “uma imagem positiva do 

outro”. Assim, o indivíduo estigmatizado tende a se rejeitar, a não se estimar e a 

procurar aproximar-se em tudo do indivíduo estereotipado positivamente e dos seus 

valores, tidos como bons e perfeitos4.  

 Nesse contexto, a figura do professor (a), pedagogo (a), educador (a) 

infantil, alfabetizador (a) ganha imenso destaque, pois, é na infância que os 

conceitos e relações se estabelecem, ou seja, é neste período, principalmente, que 

as imagens e estereótipos são incorporados ao universo de conhecimentos dos 

indivíduos, sendo que o cuidado em não reforçar ideologias racistas é 

extremamente pertinente para que haja uma reeducação social de fato, conforme 

almejam as leis 10.639/2003, e 11.645/2008. Cientes da relevância dessa etapa da 

formação humana o Ministério da Educação (MEC) no ano de 2014, disponibilizou 

o material intitulado: A história africana e afro-brasileira na Educação Infantil como 

uma das formas estabelecidas com as leis 10.639/2003, e 11.645/2008 para 

efetivar o enfrentamento e a eliminação do racismo e da discriminação nos 

contextos educacional e social5. 

No entanto, ressalta-se que o processo de formação do professor também é 

espaço de subjetivação, de disseminação de conceitos, de construção de 

referência e de subjetivação, em que as representações de gênero, raça, 

normalidade, enfim, padrões são incorporados.  Este estudo propõe-se a pensar os 

ritos escolares, presentes na formação dos pedagogos, como mecanismos de 

naturalização da construção social dos negros (as) como ser biológico distinto do 

branco, portanto inferior a ele.  

Assim busca-se analisar as grades curriculares das Universidades e 

Faculdades com oferta do Curso de Licenciatura em Pedagogia na cidade de 

Santa Maria6 frente às disposições da lei 10.639/2003, a fim de conhecer os 

                                                 
4
 MUNANGA, 2005, p.23 

5
 BRASIL, 2014, p. 7. 

6
 
6
 No período consultado, início do segundo semestre de 2016, atuavam na cidade de Santa Maria - 

RS cinco instituições com oferta do curso de pedagogia, destas: duas universidades e uma 
faculdade com oferta de aulas presenciais; e uma universidade e um centro universitário com 



espaços destinados à história e cultura africana nos processos de formação dos 

pedagogos. Salienta-se a importância de tais conteúdos para a valorização desta 

matriz cultural, devido à composição étnica do país, cuja maioria dos habitantes se 

situa dentro do conceito de afrodescendente.  

  

 2 A ABORDAGEM HISTÓRICA DA AFRICA: UMA POTÊNCIA 

 

Entende-se que a naturalização da subordinação dos negros (as) é um 

constructo social baseado nas necessidades de crescimento econômico das 

grandes nações europeias, difundidas pelo processo de Colonialismo, do qual 

resulta a escravidão negra em grande parte do mundo. Esses processos ganham 

ares de cientificidade com a Medicina Social e os Movimentos Eugenista os quais 

se incumbem de disseminar as crenças nas diferenças biológicas de cada raça. 

Muitos estudos são publicados na Europa, mas é em países como o Brasil, cujas 

populações reúnem uma variedade de tipos, que estas ideias causam maiores 

danos, digamos assim.  

Ainda no período Imperial, antes da abolição da escravatura, começa no 

país uma forte campanha discriminatória de cunho Eugenista para reafirmar a 

soberania, a pureza e as qualidades da raça branca, cujos representantes no 

Brasil da época compunham a elite do país. Não por acaso nesse período os 

indivíduos mestiços, miscigenados, faziam parte das classes populares, mais 

próximas em padrão de vida aos escravos, do que aos senhores. A ideia era 

comprovar por meio de métodos rigorosamente científicos as deficiências 

patológicas, morais e psicológicas dos outros povos: índios, negros, ciganos, 

asiáticos.  

Com o descobrimento da América e da África, os povos autóctones recém 
descobertos receberam as identidades coletivas de “índios” e “negros”. A 
questão colocada tanto pelos teólogos ocidentais dos séculos XVI e XVII, 
quanto pelos filósofos iluministas do século XVIII, era saber se esses índios 
e negros eram bestas ou seres humanos como os europeus. Questão cuja 
resposta desembocou numa classificação absurda da diversidade humana 

                                                                                                                                                         
oferta de aulas à distância. Em duas das universidades com oferta do curso na modalidade 
presencial havia a possibilidade de ingresso em período diurno e noturno, em uma destas em 
particular os currículos não convergiam, assim, considerou-se cada uma das modalidades como 
um curso diferente, configurando um total de seis cursos ofertados no período. Importante 
salientar que apenas uma das universidades consultadas é pública, e apenas os cursos á 
distância não ofereciam vagas pelos programas PROUNI. 

 
 

 



em raças superiores e inferiores. Daí a origem do racismo científico ou 
racialismo que, infelizmente, interfere até hoje nas relações entre seres e 
sociedades humanos. (MUNANGA, 2005, p.05) 

 
Nesse sentido, a construção da figura dos negros (as), como inferiores, 

aptos apenas aos serviços braçais e incapazes de pensar, longe de ser natural é 

fruto de um árduo trabalho de toda uma sociedade, organizada de maneira a não 

deixar espaços para as potencias das culturas africanas destoarem dos 

estereótipos construídos para estas. 

A África negra, ao contrário do que historiadores racistas têm afirmado, não 
era formada por um “bando de negros” primitivos, de cultura inferior. As 
várias tribos da África, espalhadas em diversas regiões, tinham uma cultura 
em certos aspectos até superior à europeia: os preconceitos e o racismo 
ideológicos repetidos quinhentos anos fazem parecer absurda essa 
afirmação. (CHIAVENATO, 1980, p.48.) 

  
Em sua obra, O Negro no Brasil, da senzala à Guerra do Paraguai, 

Chiavenato discorre sobre as inúmeras contribuições que os escravizados deram a 

vários setores do país, com destaque para a mineração e a agricultura, cujas 

técnicas trazidas pelos Escravos (as) foram propulsoras de grande desenvolvimento. 

Sobre os negros Yorubas trazidos ao Brasil, o autor afirma que: 

Estes povos, inclusive tinham uma agricultura mais avançada em suas 
técnicas que a de Portugal. E, ainda demonstraram ter melhor conhecimento 
de mineração e siderurgia que seus senhores portugueses. [...] os Yorubas 
trabalhavam excepcionalmente o cobre e o estanho. Em Ghana e na Nigéria 
utilizavam-se enxadas de ferro antes que os portugueses soubessem o que 
era isso. (CHIAVENATO, 1980, p.49). 

 
Nesse sentido, a obra de Chiavenato entra em confronto direto com a 

construção histórica do negro (a) como inferior, sem cultura, pois, muitas das tribos 

escravizadas inclusive detinham tecnologias e ferramentas desconhecidas de 

Portugal, nosso expoente maior. Assim, com essa pesquisa busca-se dar relevo a 

uma imagem dos negros (as) condizente com suas participações na História do 

Brasil. Da mesma forma Maria Aparecida Bergamaschi dá voz á cultura e a 

intelectualidade indígena em suas obras, defendendo a criação de mecanismos que 

permitam a interação entre os povos. 

Em relação às medidas aplicadas pela lei 11.645/2008, Bergamaschi ressalta 

a postura dos povos indígenas frente aos mecanismos escolares, enfatizando sua 

persistência em manter suas culturas apesar dos inúmeros atravessamentos que a 

contemporaneidade e os processos de escolarização requerem. 

Apesar da colonização, do genocídio, da exploração, da catequização, da 
tentativa de assimilar os indígenas à sociedade nacional, estes povos 



mantiveram-se aqui, resistentes, mesmo que por vezes silenciosos. Se 
apresentam fortes, num movimento político de afirmação étnica, mostrando 
que aqui estão e permanecerão. No contato, a todo o momento são postos à 
prova quanto as suas identidades étnicas, visto que a concepção que 
predomina nas sociedades não-indígenas é de povos do passado, não 
compreendendo que a dinâmica cultural, que é própria de todas as 
sociedades, faz com que incorporem alguns elementos da cultura ocidental, 
o que não significa que deixaram de se identificar como indígenas. 

(BERGAMASCHI, p.55) 
 

Dessa forma, autores como Bergamaschi, Chiavenato e Munanga entre 

outros oferecem aportes para se pensar mecanismos para uma educação 

antirracista. Nesse estudo especificamente defende-se a necessidade de 

abrangência da obrigatoriedade do ensino da História e cultura afro-brasileira e 

indígena também nos cursos de formação inicial de professores, especialmente, em 

cursos que qualifiquem para a atuação nos anos iniciais e/ou na educação infantil. A 

inserção de tais componentes nos currículos dos futuros professores abre a 

possibilidade de uma educação livre de estereótipos, além de apresentar aos 

professores uma vasta possibilidade de trabalho a partir das riquezas culturais dos 

povos africanos e indígenas. 

 
3 CURRÍCULO E RELAÇÕES DE PODER 

 

 Os currículos escolares dos cursos de graduação não são neutros, são 

impregnados de forças e elementos culturais que sustentam a organização da 

própria sociedade em que se inserem, pois carregam ideologias de classe, credos 

e padrões de normalidade que nortearão as atividades e condutas dos sujeitos 

envolvidos em seu processo formativo. O Currículo produz subjetividades, modos 

de vida, comunica formas de pensamento e se reorganizado para manifestar uma 

pedagogia antirracista que reestabeleça a presença do elemento diferente na 

sociedade ele oferece potencias para uma reorganização da sociedade como um 

todo.  A seguir analisam-se os currículos dos cursos de Pedagogia em exercício na 

cidade de Santa Maria, em busca de elementos que atestem um comprometimento 

com a lei 10.639/2003, e com as relações étnico-raciais. Segundo as 

determinações da referida lei.  

No período consultado, início do segundo semestre de 2016, atuavam na 

cidade de Santa Maria - RS cinco instituições com oferta do curso de pedagogia, 

conforme tabela a baixo, destas: duas universidades e uma faculdade com oferta 



de aulas presenciais; e uma universidade e um centro universitário com oferta de 

aulas à distância. Em duas das universidades com oferta do curso na modalidade 

presencial havia a possibilidade de ingresso em período diurno e noturno, em uma 

destas em particular os currículos não convergiam, assim, considerou-se cada uma 

das modalidades como um curso diferente, configurando um total de seis cursos 

ofertados no período. Importante salientar que apenas uma das universidades 

consultadas é pública, e apenas os cursos á distância não ofereciam vagas pelos 

programas PROUNI.              

 

 

 

Figura 1: tabela de instituições 

 

Em seu artigo 17º, a Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, determina 

que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, 

torna- se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 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 pertinentes à História do Brasil. No 

inciso 2, a referida lei aborda os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-

Brasileira, os quais serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 

especial nas áreas de Educação Artística, Literatura e História Brasileiras. Já o 

artigo 79-B, discorre sobre o calendário escolar, o qual incluirá o dia 20 de 

novembro como „Dia Nacional da Consciência Negra‟.  
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 Nesse sentido, a lei determina que o estudo da História Africana e afro-

brasileira seja trabalhado nas escolas, com destaque nas disciplinas de Literatura, 

Artes e História, no entanto, tais disciplinas fazem parte do currículo básico para a 

formação de um pedagogo, sendo que, também, para estes devam ser trabalhado 

tais questões. Então, partimos do pressuposto que tanto nos currículos dos cursos 

de Pedagogia como das demais licenciaturas e/ou cursos de formação de 

professores tenham de abordar a história dos povos africanos, indígenas, ciganos e 

assim oferecer subsídios aos futuros professores para um exercício profissional em 

conformidade com as prerrogativas legais. 

Os professores em seu processo de formação inicial e continuada precisam 

aprender a lidar com essa outra vertente histórica, que se distancia da visão 

ocidental de práticas como a colonização, e a escravidão, para que em suas 

atividades educativas deem visibilidade a todas as vertentes que compuseram a 

população do país ao invés de perpetuar apenas a versão histórica de maior 

prestígio social. Incluir tais conhecimentos no currículo dos formadores é 

fundamental se acreditarmos que é preciso conhecer para ensinar essa história que 

problematiza as subjetivações em torno dos conceitos de raça e racismo. Segundo 

Gomes (2010). 

De acordo com a interpretação do Movimento Negro e de vários estudiosos 
do campo das relações raciais no Brasil, raça é entendida, aqui, como uma 
construção social e histórica. Ela é compreendia também no seu sentido 
político como uma ressignificação do termo construída na luta política pela 
superação do racismo na sociedade brasileira. Nesse sentido, refere-se ao 
reconhecimento de uma diferença que nos remete a uma ancestralidade 
negra e africana.  Trata-se, portanto, de uma forma de classificação social 
construída nas relações sociais, culturais e políticas brasileiras”.  

 
Nesse sentido, a luta do movimento negro em prol de uma educação 

antirracista é uma luta política. Mulheres, homens, gays, lésbicas, crianças, jovens 

e idosos precisam estar envolvidos com estas questões. Para que os todos os 

segmentos da sociedade possam reivindicar mudanças nas grades curriculares 

dos cursos de pedagogia.  

Os currículos da Pedagogia incluem uma formação voltada para as 

expressões eurocentradas, tanto na música, jogo teatral, e nas disciplinas de 

História do Brasil, Psicologia da Educação e Filosofia da Educação. As 

participações das culturas africanas nessas disciplinas são relegadas a alguma 

coisa da literatura, deixando a desejar em manifestações artísticas, como a 

capoeira, a musicalidade, a corporeidade, os ritmos, sabores, sons: enfim todos os 



muitos elementos da cultura Afro-brasileira que poderiam nortear o trabalho dos 

pedagogos junto ás crianças. 

 Os currículos analisados compartilham de um discurso hegemônico de não 

comprometimento com as questões investigadas. Em específico as disciplinas de 

História do Brasil apresentam discursos amplos e vagos, deixando um espaço 

enorme para que o professor (a) aborde as matizes que lhe parecerem mais 

pertinentes. Dos seis currículos analisados, apenas um dos cursos a distância 

apresenta uma disciplina intitulada - Estudo das relações afro-brasileiras, africana 

e indígena entre as disciplinas obrigatórias, constituintes do currículo oficial. As 

demais, quando questionadas sobre a necessidade de se abrir espaço para tais 

conteúdos, não souberam justificar os porquês de seus currículos não abordarem a 

história das matrizes africanas.  

É no mínimo preocupante pensar que apenas um curso, entre os seis com 

oferta de vagas, demonstra preocupação em oferecer subsídios para um trabalho 

voltado à diminuição das práticas racistas/eugenista na educação. Mais 

preocupante é o fato deste único curso ser pertencente à modalidade de Educação 

à distância, e ser ofertado em uma instituição de ensino particular, ou seja, os 

demais cursos, em especial, os cursos diurno e noturno da universidade pública 

analisada, não demonstram maiores preocupações com as questões envolvidas 

nesta pesquisa. 

Então, como superar o racismo na sociedade brasileira nos cursos onde não 

se inclui a História da África? Como reconhecer a diferença, que coloca em 

destaque a ancestralidade negra e africana? Que prática está se desenvolvendo 

nos cursos de Pedagogia, onde não se priorizam as relações sociais, culturais e 

políticas a partir da história afrodescendente? É imprescindível que questões, 

como essas, ganhem visibilidade, para que práticas discriminatórias não permeiem 

as atividades escolares, ou seja, não penetrem nos processos formativos, desde a 

infância, pois é nesta fase que muitos dos conceitos são adquiridos.  Acredita-se 

que uma formação em Pedagogia construída sobre pilares éticos, comprometida 

com o fim das discriminações raciais, com o resgate histórico das reais 

contribuições das culturas africanas seja uma potencia a ser explorada para 

tenhamos uma sociedade menos desumana e apegada a um passado vergonhoso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  



 

Sabe-se que a escravidão se apropriou da vida e contribuiu para a 

destruição de um processo civilizatório milenar africano. A Igreja Católica, aliada ao 

sistema escravocrata, contribuiu com este justificando a escravidão dos povos 

africanos, como sendo este um ato de piedade dos povos “civilizados” para com os 

“incivilizados”. Assim, instituição de maior influência da história autoriza o mercado 

de escravos através da Bula papal: Romano Pontifex.  Sobre a posição da igreja, 

Joaquim Nabuco afirma: “Entre nós o movimento abolicionista nada deve, 

infelizmente a igreja do Estado (..) Nenhum padre tentou impedir um leilão de 

escravos, nem condenou o regime religioso das senzalas (…8) 

A historiografia oficial, segue ainda hoje, reproduzindo essa visão dos 

civilizados sobre os demais e manifesta o seu racismo, através do silêncio, daquilo 

que não é mostrado, do que não é dito. O negro aparece na história, em menções 

negativas, e a história apresentada é a história dos vencedores, dos dominadores. 

Os currículos escolares mostram que a cultura europeia é valorizada em 

detrimento da cultura dos negros (as). Os livros didáticos perpetuam mitos e 

estereótipos e colocam os negros (as) como inferiores aos brancos. Os autores 

Humberto Eco e Marisa Bonazzi no livro, Mentiras que parecem verdades, 

comentam sobre os conteúdos ideológicos existentes nos livros didáticos.  

Contam mentiras, educam os jovens para uma falsa realidade, enchem sua 
cabeça com lugares comuns, com coisas chãs, com atitudes não críticas. E, 
o que é pior, cumprem este trabalho de mistificação servindo-se dos mais 
reles clichês da pedagogia repressiva do século passado, por preguiça ou 
incapacidade dos seus compiladores. (ECO e BONAZZI, 1980, p. 16). 

 

Estas problematizações remetem para as relações de poder. Poder entre 

professores e alunos no sentido de contribuir para a perpetuação do racismo na 

sociedade. Basta ouvir os alunos nas escolas para compreender como o racismo é 

uma construção histórica e social.  Conforme Nelson Mandela (1995) “Ninguém 

nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua 

religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, 

elas podem ser ensinadas a amar”. 

Os lutadores negros (as) resistiram durante o regime escravista, nas 

organizações negras antes e após a abolição, nos períodos do Estado autoritário, 

                                                 
8
 NABUCO, Joaquim. Minha Formação. Brasília, 1976. P. 08.  

 



pelo direito à cidadania e estiveram fora da escola. Pode-se dizer que foram 

excluídos do sistema educacional devido ao racismo e as desigualdades sociais 

perpetuadas na sociedade brasileira.  Segundo Marcelo Paixão (2006. p. 21-22). 

 

 São os negros (pretos e pardos) o que formam a maioria daquela 
população hoje privada do acesso aos serviços públicos e os 
empregos de melhor qualidade, os que sofrem com mais intensidade 
o drama da pobreza e da indigência, e a violência urbana, a 
doméstica e policial. O racismo tá, como é praticado no Brasil, tende 
a considerar tais aspectos de realidades normais, desde que 
envolvam primordialmente a população afro-descendente. O modelo 
brasileiro de relações raciais consagra e eterniza as disparidades 
entre brancos, negros e indígenas no país.  

 

Sendo assim, os negros (as) ainda sofrem inúmeras discriminações. São 

alvos de ataques racistas, ocupam os maiores índices de desemprego e da 

violência policial. Porém mesmo diante destas questões as formas de resistência e 

lutas contra a opressão histórica, foram fundamentais para que em meados do 

século XX os movimentos sociais, e ONGs passassem a se organizar para 

combater o racismo e criar novas formas de resistências para ressignificação das 

raízes africanas.  

No Brasil, o Quilombo dos Palmares teve permanência de 1590 até 1694. 

Esta luta nos convida a pensar como a luta e a resistência aos dispositivos de 

poder instalados na sociedade pode ser uma estratégia para questionar a 

educação eurocêntrica que a escola propaga por séculos. Pensar em uma 

pedagogia antirracista é pensar em novas formas de estar no mundo. É construir e 

criar propostas educativas junto a todos e todas as pessoas envolvidas nos 

processos educativos das escolas e das universidades.  

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

BERGAMASCHI, Maria Aparecida; GOMES, Luana Barth. A TEMÁTICA INDÍGENA 

NA ESCOLA: ensaios de educação intercultural. Disponível em: Currículo sem 

Fronteiras, v.12, n.1, pp. 53-69, Jan/Abr 2012 ISSN 1645-1384 (online) 

www.curriculosemfronteiras.org. 

 



BRASIL. Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal no 10.639/03. 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. – Brasília: 

Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade, 2005. 

 

BRASIL. Lei nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10. 639.htm, acesso em 10 de julho 

de 2009.  

BRASIL. Lei nº 11.645 de 10 de março de 2008. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm  

CHIAVENATO, Júlio. O Negro no Brasil, da senzala à Guerra do Paraguai. São 

Paulo: Brasiliense, 1986. 

 

ECO, Umberto; BONAZZI, Marisa. Mentiras que parecem verdades. Trad. 

Giacomina Faldini. São Paulo: Summus, 1980. 

 

GOMES, Nilma Lino. Um Olhar além das fronteiras: educação e relações raciais. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

 

GOULD, Stephen Jai. A Falsa Medida do Homem.  Tradução de Valter Lélis 

Siqueira. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

MANDELA , Nelson. Long Walk to Freedom. 1995.  

MUNANGA, Kabengele. “Ação Afirmativa em benefício da população negra”. In: 

Universidade e Sociedade. Revista do Sindicato ANDES Nacional, nº 29, março de 

2003. pp.46-52.  

______________ (org.). Superando o Racismo na Escola. Brasília: Ministério da 

Educação, 2005. 

NABUCO, Joaquim. Minha Formação. Brasília, 1976. p. 08. 

NUNES, Georgina Helena (coord.). Cultura, Terra e Resistência: Saberes dos 

Quilombos do Sul. Universidade Federal de Pelotas. Ministério da Educação.  



PAIXÃO, Marcelo. Desigualdades nas questões raciais e social. In: PADRÃO, 

Ana Paula (Coord.) Saberes e fazeres, Rio de Janeiro: Roberto Marinho, 2006, v.1, 

p. 21- 65 (A cor da cultura).  

 

 PINHO, Osmundo; SANSONE, Lívio (Orgs). Raça: novas perspectivas 

antropológicas. Salvador: Associação Brasileira de Antropologia: EDUFBA, 2008.  

 

ROMÃO, Jeruse (org.). História da Educação do Negro e outras histórias. 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. – Brasília: 

Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada. 

 

SANTOS, Sales Augusto dos. Ações afirmativas e combate ao racismo nas 

Américas. Organização Ministério da Educação, Mec, 2007. Secretaria da 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 

 

SILVA, Inayá Bittencort e. O racismo silencioso na escola pública. São Paulo: 
Junqueira &Marin: Uniara, 2009.  
 
SILVA, Geranilde Costa e; LIMA, Ivan Costa; MEIJER, Rebeca Alcântara da Silva. 
Abordagens Políticas, Históricas e Pedagógicas de Igualdade racial no 
Ambiente Escolar. Fortaleza: Unilab, 2015. 
 

SILVA, Nelson Inocêncio Oliveira da. Africanidade e religiosidade: Uma 

possibilidade de abordagem sobre as sagradas matrizes africanas na escola. 2005. 

Referencias Bibliográficas: 
 

SOUSA, Ana Beatriz Gomes. Prática Pedagógica Curricular e alunos negros: um 

estudo de caso. Dissertação de Mestrado em Educação. Piauí: Universidade 

Federal do Piauí, 2000.  

 

 


