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RESUMO 
              

O presente artigo busca ressaltar a importância da efetivação da lei 10.639/03,enquanto 
Política de Ação afirmativa, que obriga o Ensino de História Afro-Brasileira e Africana em 
todos os níveis educacionais das redes públicas e privadas do país e a sua relação direta com o 
currículo, não apenas numa perspectiva conteúdista, mas sim como território ideológico de 
poder. Busca-se também trazer um pouco da trajetória das iniciativas políticas, educacionais e 
culturais do Movimento Social Negro no Brasil que além de promover uma mudança no 
cenário nacional através da denúncia do racismo e da valorização da cultura negra, também 
culminaram no que hoje concebemos como Políticas de Ação Afirmativa.  

 

Palavras-chave:  Ação Afirmativa – Currículo - Lei 10.639/03 – Movimento Social Negro  
 

 

ABSTRACT 
 
This article highlights the importance of effective law 10.639/03, while affirmative action 
policy, which requires the teaching of History Afro-Brazilian and African education at all 
levels of public and private networks in the country and its direct relationship with the 
curriculum, not just a view content, but as a territory of ideological power. Search also bring a 
little of the trajectory of policy initiatives, educational and cultural values of Black Social 

                                                 
1 Mestranda do Programa Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia. Bolsista do 
Programa de Ação Afirmativa IFP- Ford Foundation. Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de 
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Movement in Brazil that also promote a change in the national scene by denouncing racism 
and the appreciation of black culture, which also culminated in today think of as Affirmative 
ActionPolicy. 
 
Keywords: Affirmative Action - Curriculum - Law 10.639/03 - Black Social Movement 
 

 

  Introdução: Trajetórias e Estratégias 

 

A lei 10.639/03 apresenta-se como uma prova concreta da força e atuação do Movimento 

Social Negro na busca por políticas reparativas para a população negra deste país. A 

preocupação com a educação é algo pontual nas ações realizadas pelo Movimento Social 

Negro no Brasil ao longo da história, ações estas que aparecem desde o surgimento das 

primeiras irmandades no século XVII, que acolhiam negros escravos e livres onde 

encontravam ali um espaço de socialização para troca de informações e conhecimentos tendo 

em vista a variada quantidade de etnias africanas que ali eram acolhidas. 

 

As irmandades  compostas por negros congregava tanto negros livres como 
escravos. Para a maioria, era a única forma de convívio fora do espaço de 
trabalho. Um traço típico da associação, além da cor da pele, era a etnia 
africana de origem.2  

 

Dentro destes espaços alguns, negros e negras tinham acesso a alfabetização por conta do 

catequismo católico e estes acabavam sendo multiplicadores e ensinando a outros negros e 

negras livres e cativos. Além é claro, de ter sido dentro de muitas destas irmandades que as 

práticas religiosas de matriz africana foram mantidas, como forma de resistência e tradição 

ancestral e ressignificadas como forma de sobrevivência. 

Uma das mais significativas intervenções do Movimento Social Negro no Brasil, no que 

tange a aspectos educacionais e políticos, foi a fundação da Frente Negra Brasileira ( FNB) 

em 1931 “[...] um dos grandes apelos à educação dos negros no Brasil veio da Frente Negra 

Brasileira, a mais importante entidade negra da época pela duração, ações concretas realizadas 

e sua presença em diferentes estados brasileiros. [...].” (FIGUEIREDO, 2007, p.19). Os 

Frentenegrinos destacaram-se não somente pela preocupação em escolarizar negros e negras, 

mas principalmente em politizá-los através de cursos de formação política voltados para 

concientização e auto-estima. 

                                                 
2 As Confrarias Católicas. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Confraria. Acesso em 10 de janeiro de 
2007. 
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Dando seguimento as ações educativas do Movimento Social Negro brasileiro, temos na 

década de 40 a criação do TEN - Teatro Experimental do Negro. Este, além de trabalhar com 

alfabetização de pessoas do povo como empregadas domésticas, motoristas, operários, dentre 

outros sujeitos, ainda trazia para dentro do espetáculo questões relacionadas ao papel e 

situação do negro na sociedade brasileira.  

 

[...] A atuação do TEN inaugura uma nova modalidade e perspectiva de 
movimento negro no Brasil aliando cultura e educação. Tinha-se o 
entendimento de que a representação do negro no Brasil era permeada por 
negativismo e na crença da sua incapacidade (...) tornava-se imperioso a 
construção de mecanismos que constituíssem novas subjetividades que 
revalorizassem os afro-brasileiros, sua cultura e que pudessem operar 
mudanças significativas nas representações sobre os negros. [...]. 
(FIGUEIREDO, 2007, p. 24). 

 

O idealizador, fundador e diretor do TEN foi Abdias do Nascimento um ator atuante na 

construção das lutas e vitórias do povo negro no Brasil. Seu legado histórico sempre nos 

servirá como referência . Além de servir como inspiração para criação de grupos e 

movimentos que tinham como agenda a discussão sobre a situação do negro no Brasil, O 

MNU caracteriza-se como um destes seguimentos.  

A fundação do MNU - Movimento Negro Unificado e  Também do Bloco Ilê Aiyê na 

decada de 70, são  exemplos de entidades que, através de estratégias distintas, preocupavam-

se combater a situação de subalternidade na qual estavam condicionados o negros brasileiros  

e ambos vislumbravam a educação como forma de mobilidade e inclusão deste seguimento 

racial. 

Segundo Antonio Sérgio Alfredo Guimarães( 2006), ao contrário da FNB e do TEN, 

que encontraram rapidamente uma resposta às suas reinvindicações no quadro da política 

tradicional, seja através do golpe do golpe do Estado Novo, seja através do trabalhismo de 

Vargas e do nacionalismo, o maior radicalismo do MNU faz com que o protesto negro atual 

tenha uma sobrevida maior. Contribuindo assim para a luta conta o racismo e 

consequentemente as desigualdades sociais, dentre elas a Educação. 

Já o Ilê Aiyê na Bahia serviu como elemento detonador para o aparecimento de outras 

entidades com o perfil mais voltado para o cultural e social. “[...] Depois do surgimento do Ilê 

Aiyê outros blocos afro e afoxés foram fundados na Bahia, e hoje  como o Malê de Balê , 

Olodum e Pomba de Malê, realizam trabalho social e ações educativas nas comunidades onde 

estão inseridos com crianças e formação profissional e jovens. [...].” (FIGUEIREDO, 2007, p. 
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29). Eu acrescento ainda que estas intituições preocupam-se também com a formação da 

identidade negra e construção positiva da auto-estima dessas crianças e desses jovens. 

Todas estas ações supra citadas são alguns dos exemplos que cuminaram no que hoje é 

uma das principais bandeiras de luta do Movimento Social Negro contemporâneo, As 

Politicas de Ação Afirmativa. 

 Também denominadas como Políticas Reparatórias, as Políticas de  Ações Afirmativas 

englobam várias ações que teriam como principal objetivo amenizar a situação de 

desigualdade experimentada pela população negra brasileira. A mais polêmica dentre essas 

ações diz respeito ao sistema de cotas raciais implantada em algumas universidades públicas 

no país. Muitas foram as críticas tecidas inclusive acusações por parte de intelectuais e 

juristas sobre a constitucionalidades das cotas e o perigo que as Ações Afirmativas ofereciam 

aos  ideais de uma sociedade liberal. Em contapartida muitos intelectuais discordaram deste 

ponto de vista e partiram em defesa das Ações Afirmativas, como foi o caso de 

GUIMARÃES: 

 

(...) alinhavo idéias que vão no sentido de afirmar que, longe de 
contradizerem a lógica da democracia liberal, tais ações afirmativas 
radicalizam-na e só podem ser compreendidas em contextos em que o 
índividuo e o mérito são tomados rigorosamente a sério. Em alguns âmbitos 
como na defesa do mercado para brasileiros natos, nos anos 1940, ou no 
combate a desigualdades regionais, nos anos 1960, foi o apego aos nossos 
princípios igualitários e a vontade de preservar a unidade nacional o que nos 
levou a desenhar políticas afirmativas, respectivamente a chamada lei de 2/3 
eo dispositivo de incentivo fiscal conhecido como 34/18. (GUIMARÃES, 
2006,p.74). 

 

Além de Sergio Alfredo Guimarães autores como Thomas Skidmore, Delcele 

Mascarenhas Queiroz, Kabengele Munanga entre outros/as contribuiram significativamente, 

através de suas investigações, para a defesa das Politicas  Afirmativas no Brasil. 

 

A Lei e o Currículo 

A promulgação da lei 10.639/03 é um grande exemplo de ação afirmativa, tendo em vista 

a possibilidade de conhecer e estudar a história de povos que contribuíram para formação da 

sociedade brasileira em âmbitos culturais, econômicos, históricos e políticos. Isso não irá 

favorecer somente aos descendentes de africanos, mas sim a toda população brasileira . 

A implementação desta lei não promove apenas um acréscimo na quantidade de 

conteúdos a serem trabalhados nas escolas, mas é sim um convite a reflexão crítica  acerca da 

ideologia curricular presente nas intituições de ensino de nosso país, tendo em vista a 
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relevância  do currículo enquanto espaço de disputa e contestação. Nesse sentido, “[...] o 

poder se manifesta em relações de poder, isto é, em relações sociais em que certos indivíduos 

ou grupos estão submetidos à vontade e ao arbítrio de outros [...].” (MOREIRA e SILVA, 

1999, p. 28 e 29).  

Problematizar o currículo enquanto lugar de controle social se faz mais que necessário 

para que possamos trazer para o debate a questão da permanência e da representação de 

determinados  grupos étnicos e sociais em condições de subalternidade. As Teorias Pós-

Críticas  de currículo deram início às reflexões acerca  das  representações de diferentes 

grupos socias historicamente discriminados como trabalhadores rurais, mulheres, negros, 

homossexuais, povos indígenas, dentre outros, neste espaço de contestação, disputa de poder e 

construção de identidade, que é o currículo. 

O olhar das Teorias Pós-Críticas em relação ao currículo valida, do ponto de vista teórico 

as determinações da lei 10.639/03, principalmente pela possibilidade de ressignificação das 

representações sociais em torno do negro por exemplo. A cultura e história das populações 

negras, historicamente foram retratadas nos currículos escolares de forma estereotipada, sob 

uma ótica folclorizante e exótica. No Brasil, o caráter seletivo, característico do sistema de 

ensino, atinge, sobretudo, os estudantes negros que estão frequentemente submetidos à 

condição de pobreza e sofrem uma desqualificação específica, advinda do racismo presente 

em nossa sociedade ( QUEIROZ, 2009) 

  Tendo em vista a construção de indentidades positivas livres de estereotipias, a 

abordagem Pós-Crítica nas políticas curriculares questiona essas representações que 

corroboram para a construção de identidades subalternas e em contra partida  afirmam o 

protagonismo desses grupos subalternizados em seus processos sociais e históricos de 

resistência e enfretamento aos sistemas opressores.  

 

Identidade Afirmativa 

 

É necessário compreender a construção da identidade enquanto processo social, 

relacional e contínuo. Forjado nas relações de poder, nas quais as diferenças historicamente 

foram determinantes, a partir do momento em que estas estiveram associadas às 

desigualdades. É importante tomar conhecimento da complexidade que envolve o processo de 

construção da identidade negra em nosso país. Processo esse, marcado por uma sociedade 

que, para discriminar os negros, utiliza-se tanto da desvalorização da cultura de matriz 
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africana como dos aspectos físicos herdados pelos descendentes de africanos. (BRASIL, 2004, 

p. 15). 

As reflexões sobre identidade negra não devem prescindir das discussões sobre a 

Identidade enquanto um processo complexo e necessário à condição humana. O termo 

Identidade negra é questionado por muitos como sendo uma espécie de racismo às avessas, 

porém o mesmo se expressa enquanto lugar de resistência, referência e encontro, onde muitos 

negros (as) se vêem enquanto sujeitos sociais. Gomes (2005) sinaliza muito bem esses 

aspectos: 

 

Ao discutirmos a identidade racial do negro brasileiro não podemos dissociá-
la do processo histórico. O resgate da cultura, a defesa da igualdade social, 
econômica e educacional, com respeito às diferenças, só podem ser 
realizados se acompanhados da devida contextualização da memória. 
(GOMES, 1995, p. 44) 
 

 A construção da identidade negra, pois, na sociedade brasileira, perpassa por 

desconstruir estereótipos negativos que sempre colocaram os negros em lugares de 

inferioridade quando não de invisibilidade. “[...] Construir uma identidade negra positiva em 

uma sociedade que historicamente, ensina aos negros, desde muito cedo, que para ser aceito é 

preciso negar-se a si mesmo é um desafio enfrentado pelos negros (as) brasileiros/as [...]”, 

adverte Gomes (2005, p.43). Esse desafio só será possível de ser enfrentado quando lhes 

forem dadas as condições necessárias para o enfrentamento. A valorização da história e cultura 

africana e afro-brasileira são passos importantes neste caminho em busca da construção 

afirmativa da identidade negra, inclusive na educação e na luta em combate ao racismo. 

     

Por configurar-se enquanto uma política de ação afirmativa, tendo em vista a valorização 

do legado histórico e cultural das populações negras para a sociedade brasileira, as 

determinações da Lei 10.639/03 visam romper com essas construções negativas em torno dos 

negros e afirmam a cultura e história desses povos a partir de um outro ponto de vista muito 

diferente da visão eurocêntrica. Corroborando assim para a construção de identidades 

positivas nos descendentes de africanos e para o respeito e reconhecimento desse legado nos 

descendentes de outros povos. 

Com esse entendimento, o presente artigo advoga por uma concepção de currículo que 

leve em consideração estas questões que foram, e continuam sendo, caras aos negros 

brasileiros. O espaço escolar não pode eximir-se da reponsabilidade social e política de 

questionar as formas tácitas e explícitas de reprodução das desigualdades raciais. Da mesma 
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forma que o texto curricular através dos livros didáticos, datas comemorativas, conteúdos 

programáticos, calendário escolar, dentre outros elementos, pode reproduzir esses equívocos 

perputuando as desigualdades, ele pode também subverter e contribuir para a construção de 

um processo educacional plural, no qual as diferenças - que são positivas para a constituição 

dos sujeitos sociais – não sejam tratadas como desigualdades. 

 

Breves considerações 

As incursões apontadas neste breve texto sobre as ações educacionais encampadas pelo 

Movimento Social Negro, sobretudo durante o século XX,  mostram o quanto essas diferentes 

iniciativas já questionavam esses equívocos em torno das representações sobre os negros e 

ainda denunciavam a situação de desvantagem e exclusão educacional na qual esse segmento 

foi relegado durante a história educacional desse país, principalmente nos anos pós-abolição. 

A Lei 10.639/03 é uma conquista histórica desse movimento social, décadas de 

reivindicações diante das comprovadas desigualdades raciais e de experiências educacionais 

exitosas no campo da diversidade cultural culminaram na aprovação da referida lei. É 

importante afirmar que essa lei altera a Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, a legislação maior da educação brasileira, e por conta disso, não é mais uma 

questão de opção ou de boa vontade dos sistemas, administradores  e gestores educacionais 

tratar da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, da diversidade cultural e das 

desigualdades educacionais. Trata-se de uma questão de política educacional e curricular que 

deve ser implementadas nos sistemas públicos e privados de ensino desse país. 

No Parecer CNE/CP que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 

há a seguinte afirmação: 

 

O parecer procura oferecer uma resposta, entre outras na área de educação, 
à demanda da população afro-descendente, no sentido de políticas de ações 
afirmativas, isto é, de políticas de reparação, e de reconhecimento e 
valorização de sua história, cultura e identidade. Trata-se, ele, de política 
curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas 
oriundas da realidade brasileira, e busca combater o racismo e as 
discriminações que atingem particularmente os negros. [...]. (BRASIL, 
2004, p. 10) 
 

Pretende-se a partir deste documento orientar ações estratégicas que viabilizem a 

implementação da Lei 10.639/03, abrindo espaço para outras reflexões que venham 
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contribuir, principalmente no âmbito educacional, para a busca do reconhecimento e 

valorização das diferenças. 

Os vários elementos apontados neste texto só confirmam a importância de se discutir e 

rediscutir o currículo enquanto pedra fundamental da construção ideológica de identidades e 

das representações sociais positivas. A lei 10.639/03 é apontada aqui enquanto um 

instrumento legal que desde a sua promulgação já estabelece uma ruptura histórica no campo 

educacional brasileiro. E seus efeitos pretendem-se muito maiores do que o direito a 

informação sobre uma história silenciada. É o resgate de uma dignidade seqüestrada e a 

alforria de identidades escravizadas e acorrentadas aos moldes eurocêntricos. 
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