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RESUMO: O trabalho tem como objetivo mostrar a implantação de atividades sobre a história e cultura Afro-Brasileira
no contexto escolar, considerando o que estabelece a lei 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino da História e
Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio da rede pública e particular. O estudo foi
baseado na aplicação do projeto “cultura negra na escola”, desenvolvido na 7ª série C, no turno matutino, na Escola
Municipal de Ensino Fundamental Dom Avelar Brandão Vilela, na cidade de Teotônio Vilela, Alagoas. Utilizamos a
abordagem qualitativa como metodologia, como afirma Cecília Minayo, (2004), o objetivo das ciências sociais é
essencialmente qualitativo. Nas referências usamos a Lei 10.639/03, Circe Bittencourt (2004), Souza e Loyo (2007),
Costa e Dutra (2001).
Palavras-chaves: cultura afro-braileira, negro, lei 10.639/03
 
RESUMEN: El trabajo tiene como objetivo mostrar las actividades de implementación en la historia y la cultura
afro-brasileña en el contexto escolar, teniendo en cuenta lo que establece la Ley 10.639 / 03, que hizo obligatoria la
enseñanza de Historia y Cultura Afro-Brasileña en los establecimientos de educación primaria y Promedio de red
privada y pública.. El estudio se basa en la aplicación de la "cultura negro en la escuela", desarrollado en el grado
séptimo C en el turno de la mañana, la Escuela Primaria Municipal Dom Avelar Brandão Vilela, en la ciudad de Teotonio
Vilela, Alagoas. Se utilizó un enfoque cualitativo como metodología, como se dijo Cecilia Minayo (2004), el objetivo de
las ciencias sociales es esencialmente cualitativo. Las referencias que utilizan la Ley 10.639 / 03, Circe Bittencourt
(2004), Souza y Loyo (2007), Costa y Dutra (2001).
Palabras clave: La cultura afro-braileira, negro, Ley 10.639 / 03
 
 

 

1. INTRODUÇÃO  
 No início do século XXI, o Brasil revela avanços na implementação da democracia e na superação das desigualdades
sociais e raciais, nesse mesmo período, novos desenhos curriculares e novas posturas pedagógicas surge para atender
as diferenças raciais e sociais, como um preceito legal da educação brasileira.
A História do Brasil finalmente incluiu a história de nossas negras raízes no currículo escolar. Sem deixar para trás,
claro, a origem portuguesa e a indígena, o conteúdo tem de abordar a vinda involuntária dos africanos. Isso por que,
em 2003, o que já deveria ser um direito virou lei. A obrigatoriedade do tema História e Cultura Afro-brasileira e
Africana existem desde que foi aprovada a lei 10.639. A partir da sanção dessa lei, as instituições de ensino brasileiras
passaram a ter de implementar o ensino da cultura africana, da luta do povo negro no país e de toda a história
afro-brasileira nas áreas social, econômica e política. O conteúdo deve ser ministrado nas aulas de história e em todo o
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currículo escolar, como nas disciplinas de artes plásticas, literatura e música. E isso em todas as escolas de Ensino
Fundamental e Médio das redes pública e privada.
Para se adequar à lei, cabe às escolas encontrar um modo de redesenhar as aulas para encaixar os conteúdos
exigidos. Um exemplo de que isso é possível acontece na escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Avelar
Brandão Vilela, em Teotônio Vilela Alagoas, onde foi incluída a Lei 10.639/03 no currículo da escola principalmente na
disciplina de história do 6º ao 9º ano, com realização de atividades lúdicas, mostrando que a mistura do povo brasileiro
foi feita por vários povos e culturas através dos tempos.
Além das atividades cotidianas como as leituras de textos dos povos africanos, filmes e documentários sobre os
africanos e a escravidão negra no Brasil colonial, desenvolveu em 2014, na Escola Municipal de Ensino Fundamental
Dom Avelar Brandão Vilela, O Projeto “Cultura Negra na Escola”, ressaltando a arte dos povos negros no Brasil, tendo
como finalidade atingir diretamente os alunos da 7ª Série “C”do Ensino Fundamental no turno matutino e os demais
alunos da escola. O projeto “Cultura Negra na Escola” vem atender aos propósitos expressos na indicação CNE/CP
06/2002, bem como regulamentar a alteração trazida à Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pela
Lei 10639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na
Educação Básica. Porque a cultura e a história africana influenciaram profundamente a religião, os costumes e a
culinária brasileira.
O projeto “Cultura Negra na Escola”, busca atender como objetivo geral a Lei federal 10. 639/03, que determina que seja
ensinada nas escolas brasileiras a História da África e a Cultura Afro-brasileira, conhecer e reconhecer a importância
dos povos africanos na história do Brasil e a influência destes povos na história, cultura, religião, culinária e costumes
brasileiros.
As ações pedagógicas voltadas para o cumprimento da Lei nº 10.639/03 e suas formas de regulamentação se colocam
nesse campo. A sanção de tal legislação significa uma mudança não só nas práticas e nas políticas, mas também no
imaginário pedagógico e na sua relação com o diverso, aqui, neste caso, representado pelo segmento negro da
população. Por isso, a necessidade de conhecer a história da África como uma das referências da identidade do povo
brasileiro. O estudo sobre a África proporciona condições aos alunos de apropriar-se de novos saberes sobre a cultura
Afro-Brasileira, como também de ter uma nova visão da História dos africanos no período colonial, sua cultura e seus
reflexos sobre a vida dos brasileiros e principalmente desconstruir a imagem negativa do africano como povo bárbaro,
primitivo e sem cultura, promovendo assim, autoestima e um relacionamento saudável e harmonioso entre as
diversidades culturais existentes no país.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Buscando eliminar os fatores de exclusão nas mentas humanas com relação à cultura Afro-Brasileira, Costa e Dutra
(2001, p.1) dizem que:
Descolonizar o saber é o primeiro passo na luta pó preconceito racial. A educação tem fundamental importância nessa
luta, pois se acredita que o espaço escolar seja responsável por boa parte da formação pessoal dos indivíduos sendo
assim um ambiente fundamental para separação das desigualdades raciais e superação do racismo.
No tocante a valorização, a diversidade cultural na sociedade brasileira, a aplicação da lei 10.639/03 no espaço escolar,
se torna um recurso de grande importância a esse processo de valorização étnico racial.
A lei 10.639/03 alterou os artigos 26-A e 76-B, da lei de Diretrizes e Bases Educação Nacional (LDB) Nº 9.394/96
determinando a obrigatoriedade de estudos relacionados à temática acima, passando a vigorar as seguintes
modificações:
Art. 26-A. nos estabelecimentos de ensino fundamental, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura
Afro-Brasileira.
§1º O conteúdo programático a que se refere ao caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos
Africanos, a luta dos negros brasileiros e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do
povo negro nas áreas social, econômica e política pertinente á História do Brasil.
§ 2º Os conteúdos referentes á História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo
escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Leitura e História Brasileira.
Art. 76- B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. (BRASIL,
2004, n.p).
A presença africana e sua influência na cultura são características determinantes na formação da sociedade brasileira.
A aplicação da lei 10.639/03 é um resgate da cultura de um povo que muito contribui na formação do Brasil. Souza e
Loyo (2007, p. 61) dizem que “aprender a história e a cultura de vários povos que ajudaram na construção deste país
com a junção de memória e bagagens trazidas de diversas partes do mundo”. A consolidação da referida lei, busca de
certa forma sensibilizar os profissionais da Educação da necessidade de políticas afirmativas que valorizem a cultura
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negra em geral. Nunes Pereira (2008, p. 254), diz que “valorizar a história e cultura africana e afro-brasileira como forma
de contribuição de uma identidade positiva”.
A implantação de políticas públicas como a aplicação da lei 10.369/03, o artigo 26-A da LDB, passa estabelecer como
afirma Silva,
[...] particularmente o ensino de História do Brasil – o respeito aos valores culturais na Educação e o repudio do racismo,
na medida em que determina o estudo das contribuições dos diferentes culturas e etnias a formação do povo brasileiro
(SILVA, 2007 P. 41).
Para tanto, se faz necessário uma revisão nos conteúdos escolares referentes à população negra do Brasil como coloca
Rosa:
A [...] intenção de transformação da Educação brasileira que procura a valorização da história e da Cultura dos africanos
e afros descendentes busca eliminar os fatores de exclusão das populações e descendentes dos africanos que se
proliferam desde o Brasil colônia. (ROSA, 2006, p. 2).
Para se obter uma educação multicultural, é necessário incluir no currículo escolar o estudo da História e Cultura
Afro-Brasileira.
A Lei nº 10.639/03 que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileiras e africanas nas
escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio e o Parecer do CNE/CP 03/2004 que aprovou as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileiras e Africanas; e a Resolução CNE/CP 01/2004, que detalha os direitos e as obrigações dos entes
federados ante a implementação da lei compõem um conjunto de dispositivos legais considerados como indutores de
uma política educacional voltada para a afirmação da diversidade cultural e da concretização de uma educação das
relações étnico-raciais nas escolas, desencadeada a partir dos anos 2000. É nesse mesmo contexto que foi aprovado,
em 2009, o Plano Nacional das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 2009).
Ao introduzir a discussão sistemática das relações étnico-raciais e da história e cultura africanas e afro-brasileiras, essa
legislação impulsiona mudanças significativas na escola básica brasileira, articulando o respeito e o reconhecimento à
diversidade étnico-racial com a qualidade social da educação. Ela altera uma lei nacional e universal, a saber, a Lei nº
9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) –, incluindo e explicitando nesta que o cumprimento
da educação enquanto direito social passa necessariamente pelo atendimento democrático da diversidade étnico-racial
e por um posicionamento político de superação do racismo e das desigualdades raciais. É importante compreender,
então, que a Lei nº 10.639/03 representa uma importante alteração da LDB, por isso, o seu cumprimento é obrigatório
para todas as escolas e sistemas de ensino. Estamos falando, portanto, não de uma lei específica, mas, sim, da
legislação que rege toda a educação nacional.
   A importância da criação e desenvolvimento deste projeto se dá primeiro pela necessidade de mostrar a forte
influência dos povos africanos na história, religião, alimentação, economia, música, dança, etnia, costumes, cultura, etc.
e consumar a aplicabilidade da Lei 10.639/03, a qual determina que seja ensinado nas escolas brasileiras, a História da
África e a Cultura Afro-brasileira. A influência dos povos africanos na cultura brasileira é extremamente abrangente, vai
desde o que comemos e o que vestimos, até a fé que professamos. Estes povos influenciaram na economia brasileira e
na historia. Trazidos para o Brasil para serem escravos aos brancos foram introduzindo seus costumes, adaptando e
criando novas receitas, seu modo de viver e transformando a cara do Brasil.
Com o tráfico de escravos negros, pessoas cujos países de origem estão localizados no Continente Africano, o povo
brasileiro ao longo dos anos foi se modificando, antes o Brasil que era só dos índios e depois também dos colonizadores
europeus passou a ser também dos negros  e a mistura desses povos sua história, com suas religiões, seus costumes,
sua culinária , resultou no que somos hoje . Por ser um Projeto Pedagógico, foi promovido de forma direta uma releitura
da História do mundo africano, bem como abriu um leque de discussões em torno da diversidade cultural existente em
nosso país, afim de que, essa diversidade seja respeitada e valorizada. Atendendo a Lei Nº 10.639/03 que determina a
obrigatoriedade do Ensino da História da África e dos Africanos no Currículo Escolar das modalidades do Ensino
Fundamental e Médio.
 
3. METODOLOGIA
A Lei nº 10.639 de 2003 estabeleceu que a história e cultura afro-brasileira e indígena fossem inseridas na educação do
país. Ainda assim, os livros que carregam a informação sobre outros personagens fundamentais para a história e a
formação da identidade brasileira chegam a passos lentos nas escolas do Brasil. Percebe-se que existe um esforço por
parte dos professores para que essa lei seja respeitada, mas falta potencializar a descoberta e recursos para aplicá-la.
Foi proposto, aqui através do uso da lei 10.369/03, a inclusão de algumas atividades lúdicas de regaste da cultura
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africana, como instrumento metodológico nas aulas de história, na 7ª série c, no turno matutino da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Dom Avelar Brandão vilela. Para realização deste trabalho utilizamos a abordagem qualitativa
como metodologia, como afirma Cecília Minayo, (2004), o objetivo das ciências sociais é essencialmente qualitativo.
 No contexto histórico da educação brasileira, com a oferta da expansão do ensino público, as políticas públicas
educacionais passaram a se concentrar nos aspectos relacionados à permanência do aluno na escola, como também
na qualidade dos serviços oferecido, principalmente resgate da cultura de seu povo. O processo educacional, segundo
Bittencout  abrange além do conhecimento histórico escolar que não deve ser puramente uma reprodução e sim um
processo de libertação ao dizer:
(...) não pode ser entendido como mera e simples transposição de um conhecimento maior, proveniente de ciência de
referência e que é vulgarizado e simplificado pelo ensino (...) “nenhuma disciplina escolar é uma simples filha da “ciência
mãe”, adverte-nos Henri Moniot, e a história escolar não é apenas uma transposição da histórica acadêmica, mas
constitui-se por intermédio de um processo no qual interferem o saber erudito, os valores contemporâneos, as práticas e
problemas sociais. (BITTENCOUT ,2004, p. 25)
 
A autora deixa claro que o trabalho com história na sala de aula é uma construção coletiva, não uma tarefa estática, que
as atividades devem ser realizadas através  de um processo dinâmico e interativo. É certo que as fontes escolhidas para
trabalhar em sala de aula ficam a critério do professor, desde que estejam de acordo com os objetivos específicos para
os diferentes níveis de escolarização. Circe Bittencourt (2004, p.330), alerta de que na escolha “é necessário lembrar
que eles devem ser motivadores e não podem constituir em texto de leitura que produza mais dificuldades do que
interesse e curiosidade”. Tendo em vista tais debates e propostas de alternativas para superar o “modelo tradicional” de
ensinar, ou seja, a memorização dos conteúdos apenas sem espaço para construção de novos conhecimentos.  Por
isso, não basta dizer para as crianças que é lindo ser negro; Contar quem foi Zumbi e a história de outros personagens
negras da história do Brasil. Essas crianças precisam viver uma experimentação positiva para que elas interiorizem esse
sentimento de valorizar a própria cultura. A lei prevê que o conteúdo programático deve incluir 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. É claro, ainda, no que diz respeito a quando ensinar: os conteúdos devem ser ministrados no âmbito de todo o
currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. A lei prevê questões
ligadas ao debate do Brasil como uma sociedade multicultural, além de perspectivas variadas sobre questões da história
do Brasil e da cultura brasileira, não baseando o país como uma matriz cultural primordialmente europeia.
SEQUÊNCIA DIDÁTICA ESTUDO DE CASO
O “Projeto Cultura Negra na Escola”, foi realizado com alunos da disciplina história do oitavo ano/sétima série, turma C,
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Avelar Brandão Vilela, em Teotônio Vilela, Alagoas, no ano de 2014.
A sequência foi organizada para contemplar algumas das expectativas de aprendizagem dos alunos para este ano/série,
no âmbito do conhecimento e resgate da cultura afro-brasileira.
Durante aproximadamente três meses (setembro, outubro e novembro) os alunos desenvolveram atividades de
pesquisas sobre a África, apresentação à discrição geográfica, histórica, culinária, folclore, religiosidade, economia e
arte dos africanos.
Primeiro passo:  Foi feito questionamentos aos alunos sobre o que sabiam ou que ideias, opiniões ou dúvidas tinham
sobre o tema em debate, valorizando seus conhecimentos prévios; após os debates foi oferecidos novas informações e
novas propostas de conhecimentos pela professora aos alunos sobre a arte dos povos africanos.
Segundo passo: A turma foi Divida em subgrupo, para o seguimento da segunda etapa do projeto, organizar atividades
diferenciadas que fossem realizadas no  horário oposto as aulas, como: pintura em tela, artesanato em barro, receita de
comidas africanas, moda africana (trajes típico da África); pinturas de  mandalas;  
Terceiro passo: Foi organizada uma amostra cultural na própria sala para expor o resultado do material confeccionado,
para os demais alunos e professores da escola.
4. DSCUSSÕES DOS RESULTADOS
  Consideramos satisfatório o resultado de todas as etapas das atividades desenvolvidas, pois, percebemos um
engajamento dos alunos na realização das tarefas, principalmente na pesquisa sobre a cultura africana. Pois tratar da
cultura africana é aperfeiçoar a democracia representativa, construir consciência de igualdade, de forma contínua e
democrática.
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos positivo os resultados das atividades realizadas no  Projeto Cultura Negra na Escola, não só pelo fato do
cumprindo e  regimento da Lei 10.369/03, mas pela reação dos alunos, que descobriram que os africanos possuem uma
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cultura riquíssima e linda, que infelizmente pouco conhecida e valorizada. Ao realizar as tarefas principalmente as
pinturas os alunos foram conhecendo a importância dada pelos africanos às cores e aos traços  usados por eles nas
artes.
Com a realização dessas atividades, os alunos passaram conhecer uma África diferente, rica em arte, cultura, tradição,
de um povo feliz. Não uma África de povo bárbaro, sem cultura como era a visão de muitos alunos. Porque  conhecer a
África é se reconhecer como parte desse povo.
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