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RESUMO 

O processo educacional brasileiro está intimamente associado à presença significativa da 
igreja católica. Sendo uma das principais instituições da organização social no Brasil entre os 
séculos XV-XVIII, a igreja católica impôs suas formas de educação. Opondo-se a 
escravização indígena e naturalizando a negra africana, a igreja católica e posteriormente 
outras instituições educacionais, não permitiram aos grupos negros a participação no processo 
educacional institucionalizado. Com o advento do fim da escravidão, os movimentos 
abolicionistas passaram a desenvolver uma educação voltada para os negros, criando 
instituições para esse propósito. O presente artigo tem como objetivo, mostrar uma breve 
trajetória do processo histórico de formação da educação no Brasil, mostrando nesse contexto 
como aparece a população negra, bem como as lutas e conquista dos movimentos negros no 
âmbito da educação brasileira a exemplo da Lei 10,639/03.  
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RESUMEN 

El proceso educativo brasileño está estrechamente relacionada con la importante 
presencia de la Iglesia Católica. Como una de las principales instituciones de la 
organización social en el Brasil entre los siglos XV-XVIII, la Iglesia Católica impone a 
sus formas de educación. Oponerse a la esclavitud e indígenas naturalización negro 
africano, la Iglesia Católica y las instituciones educativas más tarde otros, los grupos 
de no permitir que los negros a participar en las instituciones educativas. Con la 
llegada del fin de la esclavitud, el movimiento abolicionista comenzó a desarrollar 
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una educación para los negros, la creación de instituciones para este propósito. Este 
artículo pretende mostrar una breve historia de la historia del desarrollo de la 
educación en Brasil, que muestra en este contexto aparece como la población 
negro, así como las luchas y los movimientos de los logros negro en la educación, 
tales como la ley brasileña 10.639 / 03. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quantos dentre nós, que fazemos parte da estrutura educacional brasileira, fica 

incomodado e muitas vezes indignado com a forma como a educação tem sido negligente com 

a maior parte da nossa população, que deveria ser assistida com mais responsabilidade e ética 

pública? A falta de conhecimento histórico do processo de formação educacional brasileiro 

impede que tenhamos uma visão completa da elaborada forma educacional ao qual o Brasil 

foi submetido desde os primórdios da ocupação criminosa dos europeus. Aqui, em terras 

“tupiniquins”, foram destruídas grandes nações, tanto nativas quanto africanas, e a educação 

servil com extrema eficácia aos interesses dos dominadores. A desconstrução das formas 

educacionais nativas e africanas serviu de base para a construção de uma dominação 

alienadora e inferiorizante desses grupos populacionais que aqui viviam e outros introduzidos 

a força. 

As instituições religiosas tiveram e tem até os dias atuais, uma grande e significativa 

contribuição nessa destruição e imposição de uma cultura de fora, européia, onde a igreja 

católica sobressaiu como a maior articuladora e protagonista dessa desaculturação. Ao impor 

ao nativo suas formas de pensar e ao africano a total aceitação de sua inferioridade humana, a 

igreja católica se responsabilizou diretamente pela destruição cultural desses povos.  Assim, a 

forma de ocupar (colonizar) o Brasil, traz um significado de aculturação onde a forma de 

ensino é feito do colonizador para o colonizado, destruindo culturas para se impor outra. 

 O fato mais marcante desse processo de formação da educação brasileira parece ser o 

de que os grupos que desenvolveram essa educação, não estavam preocupados com a grande 

parcela da população, que viviam as margens dos bens econômicos e sociais. Pelo contrário, 

as propostas de educação que se iniciaram como formal e subsidiada pelo Estado (gratuito) 
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teve como alvo os grupos abastados, sendo esses preparados para ser a elite e a classe 

pensante do Brasil.  

 Quanto à participação da população negra nesse percurso educacional, ela não se deu a 

partir de um entendimento interno. Os projetos de exclusão e inferiorização do negro na 

educação brasileira foram construídos e repassados como uma política de Estado onde a 

ordem institucional dependia disso. Assim, as discussões legais da participação negra no 

âmbito educacional só ganha forças com o  advento do fim da escravidão (com os 

abolicionistas) e a abolição da escravatura.  

 As análises aqui desenvolvidas foram de caráter bibliográfico com relação à 

participação do negro na educação brasileira, onde se observa que a construção educacional 

institucionalizada teve um papel excludente e inferiorizante do negro no Brasil. Assim, 

parece-nos pertinente fazermos uma breve trajetória da formação do racismo no Brasil, 

ligando-o ao fato de exclusão proposital do negro aos meios educacionais brasileiros, bem 

como mostrar que a luta da população negra resultou aqui em ganhos significativos durante o 

final do século XIX, durante o XX e início do XXI.  

No dia 09 de janeiro de 2003, foi sancionada a Lei 10.639/03 que torna obrigatório o 

ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira, nos estabelecimentos de ensino fundamental e 

médio tanto público quanto do setor privado. Essa lei vem alterando outra lei (Lei 9.394, de 

20 de dezembro de 1996 da Lei de Diretrizes e Bases – LDB). Esse avanço na direção de se 

discutir as questões raciais, foi o resultado de um longo processo de lutas e resistências aos 

quais os negros e negras do Brasil passaram desde sua dolorosa e desumana chegada no 

território brasileiro. Essa resistência remota aos primeiro anos da escravização através de 

quilombos, manutenção de uma cultura artística e ideológica, resistência religiosa, 

sabotagens, confrontos diretos, entre outros.  

Durante todo o período colonial, o negro foi coisificado e construiu-se uma forma bem 

elaborada de evitar que essa população negra se identificasse como fazedor e participante 

direto da construção do povo brasileiro. O racismo é um fenômeno muito recente na história 

da humanidade e está diretamente ligado a necessidade que os povos europeus tiveram de 

dominar outros grupos populacionais pelo mundo e principalmente no século XV os povos 

africanos. Trazer esse debate para nossas salas de aula é uma tarefa pouco recorrente, 

principalmente pelo fato de não termos sido preparado na nossa formação para tal tarefa 

(MUNANGA, 2005), e implica, quase sempre, na manutenção e até mesmo na propagação do 

racismo na escola que é um lugar impar para se introduzir essa questão de extrema 
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importância para nossas crianças crescerem com a possibilidade de não se tornarem pessoas 

racistas e preconceituosas. 

 

2 O PROCESSO EDUCACIONAL E O RACISMO À BRASILEIRA: A ESCOLA COMO 

PRINCIPAL MANTENEDOR DOS PRECONCEITOS. 

 

 Desde sempre, o Brasil é estudado a partir da ocupação européia portuguesa com a 

colonização e conseqüentemente o genocídio e destruição física e cultural dos povos 

capturados por eles, incluindo indígenas e africanos. Sendo assim, a educação brasileira 

também é vista a partir dessa vertente preconceituosa. A forma educacional dos povos nativos 

e africanos foi vistos como bárbaros e incultos passivos de serem transformados pelas 

propostas européias, para só depois dessa desaculturação esses povos estariam entrando 

definitivamente no patamar de aproximidade da “intelectualidade” de seus algozes.  

 A participação das instituições religiosas da igreja católica fez um trabalho inicial 

dessa desaculturação2 com muito brilhantismo, até o momento em que serviu aos interesses 

das elites européias nos primeiros séculos da colonização brasileira. Segundo Dermeval 

Saviani (2007, p. 31), a educação colonial brasileira, passou por etapas distintas, onde ele 

descreve em três momentos: a primeira corresponde o que ele chama de “período heróico”, 

que vai desde a chegada dos primeiros jesuítas (1549) até a morte do padre Manuel da 

Nóbrega ou do padre José de Anchieta (1570 e 1597 respectivamente); a segunda compreende 

a consolidação da educação jesuítica e a terceira com as ideias pedagógicas do Marquês de 

Pombal.  

 Nesse contexto, a população negra não fazia parte dessa educação eclesiástica, pois os 

religiosos entendiam que a escravização era algo natural e aceitável. Pressionados pelos 

interesses econômicos dos ingleses, o Brasil percebe que a abolição da escravidão era algo 

inevitável e passa a ter uma postura bem radical com relação a população negra brasileira. 

Para tentar solucionar a transição de uma mão-de-obra escravizada por uma assalariada, a 

educação foi chamada a participar desse debate, onde a proposta era “transformar a educação 

abandonada, em especial os ingênuos3, em trabalhadores úteis” (SAVIANI, 2007 p.163). O 

projeto de aproveitar e transformar a mão-de-obra escravista em assalariada com a formação 
                                                
2
 Termo utilizado por Saviani ao mostra a forma com que os jesuítas viam a cultura indígena e negra (SAVIANI, 

p. 47) 

3 Nome dado às crianças libertas em conseqüência da Lei do Ventre Livre. 



5 

 

da população negra só ficou no discurso, sumindo simultaneamente com a abolição da 

escravatura. O que se seguiu foi ainda mais perverso (o processo de branqueamento do povo 

brasileiro), com a entrada de povos imigrantes da Europa para substituir os recém libertos nos 

mais diversos segmentos do trabalho assalariado do Brasil.     

 

2.1  RACISMO: BREVE HISTÓRICO E SUA ATUAÇÃO NA ESCOLA 

 

Ao nos depararmos com os questionamentos de sala de aula sobre o que é e como se 

pode identificar o racismo na nossa sociedade, alguns professores – muitas vezes 

despreparados, pois não tiveram essa discussão durante seu ensino básico e superior – não 

possuem respostas concretas, inclusive professores de História. Os questionamentos dos 

alunos estão quase sempre relacionados ao desconhecimento cientifico, tendo, na maioria das 

vezes uma explicação do senso comum carregado de preconceitos.  

Os alunos (as) negros (as), principais vítimas do racismo, necessitam de respostas que 

demonstrem a construção do racismo como estratégia de dominação dos colonizadores 

europeus para controlar os grupos escravizados. Sendo assim, dizemos que o racismo como 

conhecemos é uma construção política de dominação. Devemos entender e analisar o passado 

para entender o presente (SANT’ ANA, 2005). Como já mencionado, o racismo não é uma 

prática antiga na história da humanidade. Ela remota ao século XV como ideologia, onde os 

europeus passam a construir um imaginário negativo dos povos do continente africano, 

asiático e americano, tornando esses grupos seres incapazes de se organizarem e possuidor de 

uma dependência civilizatória aos quais os europeus, segundo suas ideias, já eram 

possuidores.   

A prática de escravização remota a Antiguidade humana onde grupos dominados ou 

perdedores de conflitos territoriais passavam a ter como obrigação o trabalho compulsório ou 

escravo para com outro. As versões gregas de superioridade já começam a mostrar que os 

grupos estrangeiros não eram dotados de capacidades iguais as deles. Os romanos 

consideravam “Bárbaros” todos os que não possuíam suas práticas culturais, política, 

religiosa, lingüística, entre outras, sendo assim seres inferiores. Na filosofia grega aparece 

uma grande contribuição utilizada pelos europeus para legitimar a construção da ideologia da 

superioridade da raça branca sobre os africanos, asiáticos e americanos. Em Aristóteles, 

aparece uma afirmação de que “uma parte dos homens nascem fortes e resistentes [...] para o 

trabalho duro e forçado. Outros, os senhores, nascem fisicamente débeis”, mas dotados de 
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uma intelectualidade artística e filosófica (GRIGULEVICH, 1983, p. 105 apud SANT’ ANA, 

p. 43). Segundo Sant’ Ana, essa hipótese foi usada no século XV como base ideológica para 

justificar a escravidão dos indígenas e negros africanos (SANT’ ANA, 2005 p. 43). 

Na Idade Média, os fundamentos doutrinários e ideológicos do racismo ganha 

visibilidade com as discussões da igreja Católica Romana, que vai servir de base para o 

racismo moderno de superioridade de um grupo humano sobre outro. Assim, durante o 

Iluminismo europeu, alguns de seus intelectuais como Diderot defende a ideologia da 

superioridade de uns sobre outros. Nesse caso vemos o retorno das explicações cientificas de 

Aristóteles servindo os Iluministas quando Diderot afirma que: 

 

O excessivo calor da zona tórrida, a mudança na alimentação e a fraqueza de 
temperamento dos homens brancos não lhes permitem resistir dentro deste 
clima aos trabalhos penosos, as terras da América, ocupada pelos europeus, 
ainda seriam incultas sem o auxílio dos negros [...] Os homens negros, 
nascidos vigorosos e acostumados a um alimento grosseiro, encontram na 
América as doçuras que lhes fazem a vida rude muito melhor do que em seus 
países (DIDEROT, 1778-1779, p.  843). 

 

No Brasil colonial, essa temática fica silenciada no âmbito intelectual – exceto nas 

resistências à escravidão desenvolvidas por vários grupos refugiados espalhados pelo Brasil 

todo – ganhando alguma voz nos grupos abolicionistas já no processo industrializante 

mundial onde a escravidão não era mais uma realidade necessária. A partir da “abolição” da 

escravatura no Brasil (1988), as populações negras passaram a ser vistas não como livres, mas 

como ex-escravos. Esse estigma de inferioridade perpassa ao tempo e fez do negro no Brasil 

um eterno errante, onde estavam deslocados de seu lugar de origem (África) e que não 

pertence ao território brasileiro. Para tentar livrar essa parcela “indesejável”, a elite branca do 

Brasil articulou estratégias bem elaboradas: O branqueamento, as políticas de Estado de 

proibição da entrada de negros no Brasil, o racismo e preconceitos, chegando a utilizar a 

educação como forma de excluir negros (as) da participação direta da construção intelectual 

do país.  

 

3  UMA EDUCAÇÃO RACISTA NO BRASIL. 

 

A trajetória histórica da educação brasileira é carregada de injustiças, exclusões, 

negações, inferiorização, com relação aos negros. A própria intelectualidade brasileira que se 
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constituiu como a base teórica da antropologia, da educação, da literatura, da medicina, entre 

outras do início do século XX era extremamente racista (SOARES FILHO, 2010, p. 58-60). 

Através desse pensamento intelectual racista, é constituída a formação educacional 

brasileira que sempre descreve o negro como um grupo marginalizado e desprovido de 

inteligência suficiente para se gerir. A partir desse pensamento, as formas de discriminação e 

invisibilidade da população negra no Brasil foram estrategicamente pensadas, e a educação 

serviu com muita eficácia aos propósitos da elite branca do nosso país. Assim, criou-se nos 

mecanismos educacionais o que podemos chamar de “a negação do ser negro”, onde o que se 

aprendia nos currículos era a historiografia branca européia como base civilizatória a ser 

copiada, enquanto que o negro aparece como um ser subalterno ainda com visibilidade 

escravista. Nos livros didáticos ficava mais visível esse tipo de estratégia, onde a presença 

negra se limita ao trabalho escravo ou colocado em situações de subalternidade, inferioridade 

e ridicularizado fenotipicamente. É também no livro didático, que “a humanidade e a 

cidadania, na maioria das vezes, são representadas pelo homem branco e de classe média”, 

onde “a mulher, o negro, os povos indígenas, entre outros, são descritos pela cor da pele ou 

pelo gênero, para registrar sua existência” (SILVA 2005, p. 21). 

Sendo o principal, e às vezes o único, instrumento de análise e referencial pedagógico, 

o livro didático passa a ser o material de maior significado para a manutenção de um poder 

racista dentro de uma sociedade como a brasileira. Junta-se a isso, a falta de formação de 

professores para que se tenha uma análise minuciosa daquilo que se passa para os alunos em 

sala de aula. Na escola, depois de vermos alguns motivadores historicamente construídos, 

vemos com muita freqüência as práticas racista tanto em sala de aula quanto fora dela, 

principalmente nos momentos de recreação (intervalos). O racismo de sala de aula está quase 

sempre vinculado as chamadas “brincadeiras” racistas tanto de aluno para aluno, quanto de 

professores para alunos. Como não é um tema debatido com seriedade, na maioria dos casos, 

as “brincadeiras” racistas passam muitas vezes despercebidas, deixando seqüelas apenas na 

vítima do racismo. Esse comportamento de sala de aula traz seqüelas gravíssimas para as 

vítimas do racismo; uma vez desprotegido de uma defesa imediata referente ao ato racista, a 

vítima tende a se proteger de forma prejudicial para sua vida como: abandono da escola, 

negação enquanto negro, naturalização do ato racista, entre outros.  

Sendo a escola o espaço de encontro das diferenças, étnicas, religiosas, culturais, 

ideológicas, ela deve ser vista como o lugar primordial para se debater as praticas racistas 

encontrando estratégias de combate efetivo desse mal historicamente construído e que traz 
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tantos malefícios para a população negra do Brasil. Para tanto, faz-se necessário que o 

professor passe por um processo de formação que contemple as práticas pedagógicas voltadas 

para as questões étnico-raciaIs em sua sala de aula adotando uma postura antirrascista e 

desprovida de preconceitos. É o que vamos debater no texto abaixo, trazendo também as 

mudanças significativas nos conteúdos curriculares com a implementação da Lei 10.639/03 

nas escolas onde não se trata mais de se incluir ou não a temática negra nas aulas, agora é uma 

obrigação.  

 

3.1  A PRÁTICA DOCENTE: O QUE MUDA COM A LEI 10.639/03 NA SALA DE 

AULA? 

 

Atualmente, uma das explicações mais corriqueira de não se trabalhar a temática negra 

e antirracista em sala de aula pelos professores, é o de que não há uma formação acadêmica 

nos cursos de licenciaturas das universidades e faculdades do Brasil voltado para esse fim. 

Essa explicação tem até certo ponto sua veracidade. No entanto, não podemos resumir a falta 

de consciência, para tal debate em sala de aula, às formações acadêmicas; essa falta de 

formação contribui muito, mas não pode ser vista como o único carrasco da falta de 

conhecimento do professores. No nosso entendimento, um dos grandes problemas na 

manutenção de atos racistas por parte dos professores e outros agentes responsáveis pela 

educação brasileira, está no fato de termos uma grande quantidade de professores racistas 

dentro das instituições públicas e privadas. MOSTRE COMO ISSO É CONSTRUÍDO 

SOCIALMENTE Esse racismo docente faz desses professores um dos grandes vilões da 

causa antirrascista no Brasil. Para o antropólogo e renomado professor da Universidade de 

São Paulo Kabengele Munanga, muitos profissionais de educação vêem o racismo como algo 

que não deve ser debatido e praticam o que ele chama de “política do avestruz” (MUNANGA 

2005: 15). Esse tipo de política faz com que o momento de discussão sobre o racismo em sala 

não aconteça, pois é preferível se esconder dos fatos a encará-los com uma atitude 

responsável:  

 

Não precisamos ser profetas para compreender que o preconceito incutido na 
cabeça do professor e sua incapacidade em lidar profissionalmente com a 
diversidade, somando-se ao conteúdo preconceituoso dos livros e materiais 
didáticos e às relações preconceituosas entre alunos de diferentes 
ascendências étnico-raciais, sociais e outras, desestimulam o aluno negro e 
prejudicam seu aprendizado. O que explica o coeficiente de repetência e 
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evasão escolar altamente elevado do alunado negro, comparativamente ao do 
alunado branco. (MUNANGA 2005, p. 16) 

  

Percebe-se nessa linha de raciocínio que a Lei 10.639/03, que torna obrigatório no 

ensino fundamental e médio o estudo da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas 

escolas públicas e privadas está passando, de certa forma, por uma resistência uma vez que os 

agentes principais (equipe pedagógica), que compõem a escola também não foram preparados 

para compreender sua importância na vida dos seus alunos e alunas. Quando a questão racial é 

mencionada na escola, ela aparece através de datas comemorativas (13 de Maio ou em 

menores proporções o 20 de novembro) (SANT’ ANA, 2005, p. 56). Outras vezes os 

professores atuam como pessoas alheias do preconceito racial entre os alunos, seja por 

omissão, seja por efetivas declarações racistas, seja pelo simples fato de desconsiderar a 

questão, por tratá-la como um problema menor ou inexistente (SANT’ ANA, 2005, p. 56). 

 A Lei 10.639/03 passa a ser uma importante referencia dentro da estrutura escolar, 

pois ela passa a combater o racismo educacional tentando resgatar a auto-estima de alunos e 

alunas negros (as) que não possuem referenciais inclusive nos livros didáticos 

(ROSEMBERG, 2003; SILVA, 2005). Outra questão a ser observada com essa 

implementação, é o avanço no debate da questão da identidade da população negra, uma vez 

que a construção da identidade negra é política e assim não pode ser vista como positiva, pois 

implica no contexto das relações de poder e dominação (GOMES 2004: 9), ainda segundo ela: 

 

É nesse sentido que entendo a identidade negra como uma construção social, 
histórica e cultural repleta de densidade, de conflitos e de diálogos. Ela 
implica a construção do olhar de um grupo étnico/racial ou de sujeitos que 
pertencem a um mesmo grupo étnico/racial sobre si mesmo, a partir da 
relação com o outro. Um olhar que, quando confrontado com o do outro, 
volta-se sobre si mesmo, pois só o outro interpela nossa própria identidade. 

  

Outros autores também analisam o poder de se trabalhar a questão da identidade como 

fator crucial para o aumento da auto-estima dos grupos inferiorizados, no nosso caso os 

negros e negras. Para Taylor, “a identidade designa algo como uma compreensão de quem 

somos de nossas características definitórias fundamentais como seres humanos (TAYLOR, 

1997, p. 241)    

 No nosso Estado (Alagoas), ainda há uma grande limitação de trabalhos sobre a 

temática racial. Muita coisa precisa ser escrita em nosso território, pois ainda precisamos 

debater e reconhecer no nosso Estado que o problema racial não chegou as nossas escolas 

com a mesma seriedade que o tema requer. A Lei 10.639/03 não pode ser interpretada como 
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mais uma lei, e que não vai pegar. Ela precisa de debates constantes nas escolas; além disso, 

até nos meios acadêmicos o assunto ainda necessita de mais ênfase, uma vez que a maioria 

dos cursos de licenciatura das universidades ainda não aderiu à Lei 10.639/03 como assunto 

de sala de aula.  

 

 

 

 

 

4  CONQUISTAS REAIS RESULTANTES DE GRANDES AGENTES DA HISTÓRIA DO 

POVO NEGRO: A LEI 10.639/03. 

 

Resultante de outras lutas que se seguiram4 na longa trajetória dos movimentos negros 

organizados ou em lutas individuais, no dia 9 de Janeiro de 2003, foi decretada a Lei 

10.639/03 que torna obrigatório no ensino fundamental e médio o estudo da História da 

África e da Cultura Afro-Brasileira nas escolas públicas e privadas. Essa lei veio com o 

objetivo principal, segundo as Diretrizes Curriculares para Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, reconhecer e garantir 

vagas para negros nas escolas valorizando devidamente à história e cultura da população 

negra, buscando reparar danos e valorizando sua identidade e seus direitos. Mas efetivamente 

o que mudou a partir da Lei? Primeiramente ela vem provar que o Brasil não era, nem nunca 

foi, uma democracia racial, pois levou 115 anos para introduzir no ensino o estudo da matriz 

cultural africana. Em segundo lugar, o fato de tornar obrigatório o estudo da temática afro-

brasileira nas escolas, pode não significar sua efetiva atuação, mas coloca uma ilegalidade no 

seu descumprimento. Assim, como já mencionado acima, a discussão e valorização das 

matrizes africanas nos currículos não é mais uma opção ao qual o professor pode escolher 

falar ou não, ela traz uma obrigatoriedade e isso torna as coisas um pouco mais concretas, do 

ponto de visa legal.  

                                                
4
 1995 – Marcha Zumbi dos Palmares, reuniu 30 mil pessoas em Brasília; 2001 – Marco com a III Conferência 

Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância, em Durban, África do Sul; 2003- 
Promulgação da Lei 10.639, em 9 de janeiro. 
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No dia a dia o que se observa, são práticas isoladas de alguns professores que mesmo 

antes da promulgação da Lei 10.639/03, já tinham em sua prática pedagógica a preocupação 

de incluir em suas falas e ações a valorização e visibilidade das pessoas negras e sua efetiva 

participação na formação do povo brasileiro enquanto agente intelectual, artístico e religioso. 

Infelizmente, como já exposto, são práticas pontuais e muitas vezes isoladas, tendo na sua 

maioria a matéria de História como referencial.  

 

4.1 TRABALHANDO A LEI 10.639/03 NA SALA DE AULA: PROPOSTAS E 

EXPERIÊNCIAS. 

 

Implementar a Lei 10.639/03 na sala de aula, não significa substituir a historiografia 

eurocêntrica por uma afrocêntrica, como pensa alguns professores resistentes a trabalhar as 

questões etnicorraciais nas suas aulas, o que temos como necessidade imediata é desconstruir 

um silêncio secular na historiografia brasileira, e conta-la, dessa vez, pelas vozes dos que 

participaram efetivamente do processo de construção da nossa sociedade. Assim, a construção 

do imaginário positivo dos negros e das negras que lutaram incansavelmente para sobreviver 

em uma terra que não era sua, deve ser vista como atos heróicos e dignos de ser estudados e 

aprendidos. Não se trata de substituição e sim de valorização, mostrando que a força negra 

foi, e continua sendo “as mãos e os pés do Brasil”, onde as crianças negras precisam dessas 

representações positivas para ter referenciais de seu grupo enquanto atores de suas vidas e não 

como meros figurantes que assistiram a tudo e aceitaram passivamente as imposições criadas 

por seus algozes.  

Nesse sentido, algumas mudanças se fazem necessárias na postura dos professores em 

abordar essa temática. Trata-se de algumas alterações simples e outras que exigiram 

conhecimentos específicos de formação para o trabalho da diversidade; entre as questões mais 

simples de serem transformadas em sala de aula, é a substituição de algumas palavras que 

possuem um poder muito grande no imaginário dos alunos quanto à presença negra na nossa 

historiografia. Entre essas palavras estão algumas relacionadas no quadro abaixo: 

 

PALAVRAS UTILIZADAS NOS LIVROS SUGESTÕES DE MUDANÇAS 

ESCRAVIDÃO ESCRAVIZAÇÃO 

ESCRAVO ESCRAVIZADO 

CONTRIBUIÇÃO PARTICIPAÇÃO 
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PASSIVIDADE RESISTÊNCIA 

VIERAM PARA O BRASIL COMO ESCRAVOS FORAM TRAZIDOS PARA O BRASIL 

ESCRAVIZADOS 

 

Podemos observar que a primeira vista não parece haver muitas diferenças entre as 

palavras utilizadas nos livros didáticos e nossas sugestões expostas acima. Mas os sentidos 

empregados nessas palavras são muito significativos. Ao abordar o tema escravidão e escravo, 

estamos colocando uma passividade nas populações africanas, coisa que não existiu; mudando 

a ideia para escravização e escravizado, podemos identificar uma resistência a todo processo 

ao quais as populações africanas foram impostas. No que se refere ao povo afro-brasileiro, na 

maioria das abordagens historiográficas, o termo contribuição da população negra soa como 

algo folclórico quase sempre relacionado a casos isolados como a capoeira e as comidas 

exóticas; quando nos referimos à participação, temos que nos reportarmos às diversas 

vertentes da participação direta da população negra no Brasil como: na lingüística (diversas 

palavras incorporadas ao português brasileiro – casula, moleque, bunda, entre outras), na 

musicalidade (modalidades musicais criadas pelos negros brasileiros – Samba, Frevo, Baião, 

entre outros), na política (as resistências que culminaram na melhoria de vida do povo 

brasileiro – Quilombos, Rebeliões, entre outros), na religiosidade – Candomblé, Umbanda. Na 

Medicina, na Astronomia, na Química. Não estamos aqui trabalhando as formas conceituais 

dessas palavras e sim as formas muitas vezes implícitas dos seus usos.  

As reformulações de alguns termos como os relacionados acima, não necessita de 

muitos estudos nem de uma formação especializada, elas só necessitam de bom senso   e 

vontade de melhorar o debate sobre as questões etnicorracial.  

 

 

5  CONCLUSÃO 

 

Conhecer a nossa verdadeira trajetória enquanto povo é o primeiro passo para ensinar 

aos nossos alunos outra história que foi silenciada durante séculos, e que agora precisa ser 

falada. Os questionamentos e inquietações dos alunos sobre as questões raciais precisam de 

respostas coerentes e realistas, não com a visão européia do assunto, mais com a versão 

brasileira do assunto. Mostrar aos nossos alunos e alunas negros, que eles possuem uma 

trajetória histórica positiva é de fundamental importância para que possamos retirar de uma 
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vez por todas a visão de que a historiografia negra começa a partir da história branca européia. 

Isso só se tornará uma realidade, quando os professores e professoras passarem a conhecer 

também toda essa trajetória. Os atritos raciais estão mais presentes na escola do que muitos 

professores e professoras imaginam. E quando esses atritos se revelam a grande maioria 

desses docentes não está preparado para uma abordagem concreta e eficaz, perdendo um 

momento impar de discussão sobre um assunto tão pertinente em sala de aula. 

 A conquista da Lei 10.639/03, não significa a conquista de uma formula mágica de 

superação do racismo e seus articulado projeto de exclusão e dominação na sociedade 

brasileira, ela vem como um valoroso instrumento de luta e carregada de responsabilidades 

por parte de todos nós professores e professoras do Brasil para acabar com o racismo e a 

discriminação racial tão latente na nossa sociedade.  

A implementação da referida lei e seus resultados, também depende de muitos 

esforços de todos nós, professores e professoras, que estamos responsáveis pela formação 

intelectual dos nossos a alunos e alunas, para que eles se tornem pessoas dotadas de um 

pensamento crítico que reivindica por seus direitos e praticam os seus deveres enquanto 

indivíduos em sociedade. A superação do racismo não significa apenas a melhoria de vida da 

população negra do Brasil, ela significa também a libertação do pensamento branco abastado, 

onde todos, negros, brancos, indígenas, amarelo independente de classe, cor, opção sexual e 

religioso, passem a ter uma educação voltada para o bom convívio social superando de uma 

vez as indiferenças criadas estrategicamente pelos grupos dominantes: dividir para conquistar. 

Os dados e experiências aqui trabalhados estão longe de contemplar todas as 

necessidades que a discussão sobre as questões etnicorracial necessita no Brasil. Sendo assim 

a continuidade desse estudo por outros pesquisadores, principalmente do nosso estado – 

Alagoas – que é tão carente trabalhos de referência, será de fundamental importância para 

trazer novas ideias e propostas que enriqueça cada vez mais nosso objetivo principal: acabar 

como racismo no Brasil. 
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