
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói 
2019 

 

NAYHARA DOS SANTOS GONÇALVES 

 
 

 

 

A INSERÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-
BRASILEIRA NO CONTEXTO ESCOLAR LITERÁRIO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL II: 

 

 
 



Niterói 
2019 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INSERÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-
BRASILEIRA NO CONTEXTO ESCOLAR LITERÁRIO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL II: 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Universidade Anhanguera de Niterói - UNIAN, 
como requisito parcial para a obtenção do título 
de graduado em Letras.   

Orientadoras: Elisa Hofmeiste e Michelle 
Azambuja 

 

 

 

NAYHARA DOS SANTOS GONÇALVES 

 

 

 

 

 

 

 



NAYHARA DOS SANTOS GONÇALVES 

 

 

A INSERÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO 
CONTEXTO ESCOLAR LITERÁRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL II:  

 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Universidade Anhanguera de Niterói- Unian, 
como requisito parcial para a obtenção do título 
de graduado em Letras – Português/Inglês. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof(a). Ms. Michelle Azambuja 

 

 

Prof. Alexandre Daumerie 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Niterói, 21 de Junho de 2019  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho... 

Ao Senhor Jesus, por renovar minhas 

forças e me atender a cada clamor, e a 

minha família, tanto a que formei como a 

que estou formando, por me auxiliar e não 

medir esforços para me ajudar quando 

necessito.   



AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço ao meu Deus em primeiro lugar, dedico a Ele toda honra e toda 

glória, rendo alegres louvores de gratidão. 

À minha mãe Patricia Gonçalves, pelos inúmeros feitos que me motivaram e 

motivam a prosseguir nesta caminhada da vida. Sem ela eu não seria nada, não 

teria ingressado ao Curso Superior. 

Ao meu pai Janilson Gonçalves, que mesmo sendo um tanto rabugento 

colaborou imensamente para minha formação.  

Ao meu irmão Nathan Gonçalves, que independente da idade será sempre 

meu bebê, é o menino que me dá forças para prosseguir, incentiva, valoriza e 

orgulha-se da minha carreira profissional. 

Ao meu futuro esposo João Pedro Fonseca, que me acompanha diariamente 

à universidade, cuida de mim, me auxilia nas formatações das tarefas acadêmicas, 

me alivia nos momentos de estresses acadêmicos, acredita e potencializa meu lado 

profissional. É o homem que me incentivou todas as vezes que eu enfraquecia. 

À minha sogra Maria Cristina Pinto, que é docente e contribuiu diretamente 

para produção deste trabalho acadêmico. 

Aos meus tios, em especial o José Augusto, que de maneira inconsciente fez 

parte desta caminhada me incentivando e colaborando para que eu fosse a primeira 

sobrinha direta com Curso Superior.  

Ao meu sogro Manoel João, minha prima-irmã Carla Soares e aos demais 

familiares e amigos pela convivência agradável que harmonizou o peso das tarefas 

acadêmicas diárias. 

Encerro agradecendo especialmente à tutora Elisa e ao corpo docente que 

fez parte desta caminhada, que acreditou em mim durante todo este período e 

enriqueceu meu acervo cultural. São eles: Adélia Póvoa - com sua carisma e 

simplicidade, Antônio Carlos, Alexandre Daumerie - que sempre harmonizou as 

aulas, Michelle Azambuja - que com sua dinâmica me fez perceber que “o ser 

humano fede”, Michele Bastos, Maria Luíza, Rita, a coordenadora Liliane e em 



especial à professora Ana Léa - que de forma inconsciente é minha maior 

inspiração.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Levei vinte anos para fazer sucesso da noite para o 

dia” 

 

Eddie Cantor 



GONCALVES, Nayhara dos Santos. A Inserção da História e Cultura Afro-
brasileira no contexto escolar Literário do Ensino Fundamental II. 2019. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras) – Universidade 
Anhanguera de Niterói, Niterói, 2019 

 

RESUMO 

 

Esta monografia estuda o contexto e a aplicação da Lei 10.639/03 que torna 
obrigatório o ensino da História e Cultura afro-brasileira no ensino fundamental II, 
destaca a importância desta temática para a construção da identidade dos alunos 
negros e a participação efetiva da Literatura neste campo de abrangência. Baseou-
se em uma pesquisa qualitativa, tendo como principais autores IANNI (2011) e 
FREIRE (2005), procurando de maneira clara expor a relação cultural entre África e 
Brasil e valorizar as diversidades presentes desde a construção, do que hoje é 
chamado de Brasil até as salas de aula. O referido estudo também corrobora com o 
processo de construção e/ou afirmação da identidade do negro no meio social, 
criando possibilidades através do estudo de sua cultura e sua história para que isto 
aconteça. O trabalho evidencia que é necessário que a escola possua um currículo 
includente, exercendo assim sua função de formar cidadãos preparados para 
atuarem na sociedade de maneira responsável, respeitando e valorizando a riqueza 
cultural que existe no Brasil. Ou seja, compreender que o país é multicultural e sua 
cultura possui diversas facetas, todas devem ser respeitadas por igual. 
 

Palavras-chave:Literatura negra, identidade étnico-racial, educação, lei 10.639/03 

 

  



GONÇALVES, Nayhara dos Santos.The Insertion of Afro-Brazilian History and 
Culture in the Literary Context of Elementary Education II.2019.29.  
Completion of course work(Graduation in Letters) – Universidade Anhanguera de 
Niterói, Niterói, 2019. 

ABSTRACT 

 
This monograph examines the context and application of Law 10.639 / 03, which 
makes the teaching of Afro-Brazilian History and Culture compulsory in elementary 
education II, highlights the importance of this theme for the construction of the 
identity of black students and the effective participation of Literature in this field of 
coverage. It was based on a qualitative research, having as main authors Ianni 
(2011) and Freire (2005), clearly seeking to expose the cultural relationship between 
Africa and Brazil and to value the diversity present since the construction of what is 
now called Brazil to the classrooms. This study also corroborates the process of 
building and / or affirming the identity of the black in the social environment, creating 
possibilities through the study of their culture and their history for this to happen. The 
work shows that it is necessary for the school to have an inclusive curriculum, thus 
exercising its function of educating citizens prepared to act in society in a responsible 
manner, respecting and valuing the cultural wealth that exists in Brazil. That is, to 
understand that the country is multicultural and its culture has many facets, all must 
be respected equally. 

 
 
 

 

Key-words: Black literature, ethnic-racial identity, education, law 10.639 / 03 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho apresentado tem por objetivo analisar e discutir a utilização da 

Literatura como ferramenta na construção da identidade negra em sala de aula. De 

fato, essa construção étnico-racial efetiva-se através do contato social, seja ela na 

escola, família, em clubes de lazer, entre outros. Entretanto, nesse contexto, a 

instituição de ensino (escola) atua como um dos protagonistas mais importantes, 

visto que é neste espaço que as diversas relações culturais são mais evidentes. 

Diante disso, levando em consideração que através do estudo desta temática 

é possível romper com o currículo monocultural e atender as diversidades presentes 

em sala de aula, esta pesquisa justifica-se e apresenta sua relevância por fortificar a 

Lei 10.639/03 que ampara a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura afro-

brasileira no contexto escolar do ensino Fundamental II e no Ensino Médio. Em 

especial em algumas disciplinas como Educação Artística, História e Literatura, que 

é a base desta pesquisa. 

Atualmente, mesmo com a Lei 10.639 que teve vigência em 2003, encontra-

se lacunas que ainda necessitam ser preenchidas. Principalmente no Ensino 

Fundamental II, onde as aulas que abordam esta temática são vinculadas somente à 

disciplina de História. Com isso, surge o seguinte questionamento: De que maneira a 

inserção da História e Cultura Afro-brasileira na Literatura contribui para a formação 

sociocultural do cidadão? Ao decorrer deste trabalho é possível encontrar a ligação 

entre as culturas africanas e brasileiras e suas implicações no atual cenário do 

currículo escolar. 

Portanto, esta pesquisa apresenta como objetivo central (geral) identificar a 

literatura como uma ferramenta capaz de afirmar a identidade de um grupo e/ou 

nação.  E por objetivos específicos: Compreender a Literatura Afro-brasileira como 

ferramenta que influencia no exercer da cidadania; Refletir, através das bases 

histórico-sociais africanas, sua conexão com a literatura brasileira; Compreender a 

prática docente diante desta reforma educacional. 

Para atender as exigências propostas, este trabalho tem por metodologia 

analisar obras consideradas essenciais diante do tema proposto, utilizando a 

abordagem qualitativa, apresentando assim uma nova abordagem a essa temática. 
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Assim sendo, ao decorrer desta pesquisa bibliográfica será possível encontrar 

obras de autores como CÂNDIDO (1972), CAVALLEIRO (2001), IANNI (1988), 

MATOS (2001) e SILVA (2005). 
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2. A LITERATURA E SEU CONCEITO SOCIAL 

 

O presente capítulo visa conceituar a Literatura e assimilar o conceito com o 

papel social. Visto que mesmo sem notar, a literatura está presente na rotina do 

discente, inclusive quando ele está fora da instituição de ensino. Sendo assim, 

compreende-se que também é necessário entender o significado do termo em 

questão (literatura) e o papel da escola neste meio – local onde acreditava-se ser o 

único responsável pelo ensino desta disciplina. 

É comum encontrarmos diferentes versões para designar o mesmo termo, 

geralmente estas interpretações são dadas pelo senso comum e pelo conceito 

científico, que é a produção de um entendimento mais formal. Definir os tipos de 

conhecimentos citados é uma tarefa que foge do objetivo deste trabalho, entretanto, 

é necessário explicar como a Literatura é compreendida em ambos ambientes. 

No geral, seguindo as ideias do professor de Língua Portuguesa Vítor Manoel 

de Aguiar (1997, p.4), podemos dizer que “a literatura pertence a um meio artístico 

que tem como matéria prima a palavra.”. Esta é uma das definições mais simples e 

comum que acompanha a história da Literatura. 

Já em um estudo mais restrito, a epistemologia do termo “Literatura” se 

origina do Latim - “littera” -, ou seja, palavra. Por volta do século XVIII as poesias, 

versos, prosas, entre outros, eram suficientes para definir qualquer conjunto de 

obras que utiliza a palavra como matéria prima. Hoje, com a evolução dos estudos 

deste campo, entende-se que estes termos citados são apenas gêneros literários. 

Para fundamentar esta linha de raciocínio Matos explica:  

 

A palavra “literatura” só em época relativamente recente – desde meados do 
século XVIII – tem o significado que hoje lhe damos. Até aí, a palavra existia 
mas com um sentido diferente: designava de modo geral, o que estava 
escrito e o seu conteúdo, o conhecimento. (...) O vocábulo “literatura” 
durante o século XVIII, continuando ainda a designar o contundo das obras 
escritas e dos conhecimentos nelas contidos, passa a adquirir uma acepção 
mais especializada, referindo-se especialmente às “belas artes”, ganhando 
assim uma conotação estética e passando a denominar-se a arte que se 
exprime pela palavra. ( MATOS. 2001, p. 200-201) 

 
 

A denominação de Matos remete a caracterização da Literatura para obras 

que possuem um valor estético, relaciona esses valores com a arte de escrever, 

ler/identificar o que ele chama de “belas artes”.  Dentro da sociedade atribuía-se, e 
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em alguns casos ainda se atribui a responsabilidade de ensinar/aprender a ler, a 

escrever e a reconhecer a Literatura totalmente às escolas.  

A escola, através de um ensino significativo, tem a função de preparar o aluno 

para desenvolver seu raciocínio crítico-construtivo, para que assim atue na 

sociedade de maneira construtiva e exerça a cidadania. A educação, desde a escola 

primária, é fator decisivo para a mentalidade das gerações futuras: não há quem 

duvide de tal verdade ou a ela se contraponha. (MOREIRA, 2001, p.286) 

Ou seja, este é o espaço (escola) que realmente melhor se ajusta para 

orientar os discentes acerca de suas responsabilidades sociais, como praticar a 

solidariedade, valorizar o patrimônio sociocultural brasileiro e repudiar qualquer tipo 

de injustiça étnico-racial por reconhecer a pluralidade presente na construção do 

país no qual está inserido. Para isso é necessário explorar o cognitivo do aluno, não 

se limitando apenas a conceitos, mas trabalhar atitudes com formações de valores. 

Entre tantos conceitos para o termo “literatura” ainda podemos encontrar 

autores como Eduardo Assis e Luiza Lobo que encontram um significado para um 

tipo de literatura que hoje é chamada de “literatura negra” ou “literatura afro-

brasileira”. 

A literatura negra é aquela desenvolvida por autor negro ou mulato que 
escreva sobre sua raça dentro do significado do que é ser negro, da cor 
negra, de forma assumida, discutindo os problemas que a concernem: 
religião, sociedade, racismo. Ele tem que se assumir como negro (LOBO, 
2007, p. 266). 
 
 

  

Sabe-se que na maioria dos casos a escola é a única referência de ensino-

aprendizagem para o cidadão, numa sociedade onde a família já não assume 

assiduamente o papel de educar. Portanto, ela assume a conduta de mediar 

conhecimentos, tornando-se um local de referência dentro da sociedade. 

Baseando-se nas ideias propostas por Silva (2005, p.24): 

 

[...] a prática de leitura é um princípio de cidadania, ou seja, o leitor cidadão, 
pelas diferentes práticas de leitura, pode ficar sabendo quais são suas 
obrigações e também pode defender os seus direitos, além de ficarem 
aberto às conquistas de outros direitos necessários para uma sociedade 
justa, democrática e feliz. 
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Esta afirmativa colabora com a ideia que é fundamental que o discente tenha 

ciência que o aprendizado ocorre de forma mais significativa quando é vivenciado, 

ou seja, quando o educando sente-se parte do objeto estudado.  Assim sendo, 

acredita-se que a literatura atua de maneira complacente, isto porque carrega 

consigo conceitos mais amplos dos que apresentam os dicionários.  

De acordo com o Minidicionário de Língua Portuguesa (2001) a literatura se 

restringe a um “conjunto das composições de uma língua, com preocupação 

estética; o conhecimento das belas letras; o conjunto de trabalhos literários de um 

país ou de uma época; os homens de letras; a vida literária; bibliografia” 

Já Cândido atribui à literatura um conceito mais amplo e abrangente, ele 

afirma que:  

 

a literatura é vista como arte que transforma/humaniza o homem e a 
sociedade. O autor atribui à literatura três funções: a psicológica, a 
formadora e a social. A primeira, função psicológica, permite ao homem a 
fuga da realidade, mergulhando num mundo de fantasias, o que lhe 
possibilita momentos de reflexão, identificação e catarse. Na segunda, 
Candido (1972) afirma que a literatura por si só faz parte da formação do 
sujeito, atuando como instrumento de educação, ao retratar realidades não 
reveladas pela ideologia dominante.. A função social, por sua vez, é a forma 
como a literatura retrata os diversos segmentos da sociedade, é a 
representação social e humana. (CANDIDO, 1972, p. 803) 

 

Acrescentando a concepção de Cândido, as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica (2008) também afirma a literatura como instrumento social: 

 

O entendimento do que seja o produto literário está sujeito a modificações 
históricas, portanto, não pode ser apreensível somente em sua constituição, 
mas em suas relações dialógicas com outros textos e sua articulação com 
outros campos: o contexto de produção, a crítica literária, a linguagem, a 
cultura, a história, a economia, entre outros...  (PARANÁ, 2008, p.57) 

 
 

Sendo assim, a literatura está totalmente ligada à cultura e todo movimento 

cultural requer transformações.Ou seja, considerando a Literatura como um 

fenômeno sócio-cultural, é possível afirmar que assim como a sociedade ela sofre e 

sofrerá alterações de acordo com o passar dos anos. 

Por tanto a escola continua sendo o melhor lugar para ajustar essas 

transformações, relacionando os novos conceitos com as ações cotidianas dos 

discentes. No caso do público negro, aprimorar a literatura afro-brasileira de uma 
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maneira lúdica e buscar valorizar a diversidade literária que constitui a nação 

brasileira pode contribuir para o desenvolvimento social do país. 

Pela busca por uma sociedade mais igualitária e um currículo pedagógico 

menos excludente Cavalleiro (2001) explica: 

 

 

Nas escolas, o racismo se expressa de múltiplas formas: negação das 
tradições africanas e afro-brasileiras, dos nossos costumes, negação da 
filosofia de vida, de nossa posição no mundo... da nossa humanidade. Se 
desejamos uma sociedade com justiça social, é imperativo transformarmos 
nossas escolas em um território de eqüidade e respeito; um espaço 
adequado a formação de cidadãos. (CAVALLEIRO, 2001, p. 7). 

 
 
 

O professor mais uma vez assume um papel crucial, pois não há como 

romper com o racismo dentro das escolas sem a participação ativa e 

comprometimento do corpo docente. Outro raciocínio que vem perdendo força nos 

últimos anos é a ideia de que o papel do professor é somente acumular conteúdos e 

transmiti-los. Entretanto, ainda há diversos conceitos que necessitam ser 

desconstruídos.   

Por essa razão Pimenta (2002) deixa claro que “faz-se necessário 

compreender com mais profundidade o conceito de professor reflexivo, pois o que 

parece estar ocorrendo é que o termo tornou-se mais uma expressão da moda, do 

que uma meta de transformação propriamente dita.” 

E quando fala-se no papel do professor um autor que se destaca neste campo 

é Paulo Freire. De acordo com suas abordagens o docente tem mais sucesso em 

sua carreira quando compreende que a educação através do diálogo impulsiona o 

progresso. Ele acrescenta: 

 
[...], o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 
solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 
transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar 
ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de 
ideias a serem consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 2005, p. 91). 

 
 

 

Planejar a rotina escolar partindo desses pressupostos é uma característica 

de um corpo docente que assume o aluno como um ser social, que através da 
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interação é capaz de transformar/ construir o mundo e atribuir novas concepções 

e/ou conceitos. 
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3. RELAÇÃO SOCIAL E LITERÁRIA ENTRE ÁFRICA E BRASIL 

 

O Brasil é um país composto por várias etnias desde a sua colonização, em 

especial a africana, que foi trazida para realizar trabalhos escravos. Desde então a 

África e o Brasil estabeleceram uma relação que perpassou o período colonial e 

encontra-se presente até os dias de hoje. Diante disto, nota-se que a cultura africana 

possui uma influência significativa na construção sociocultural brasileira. Entretanto, 

em alguns casos, quando se fala em “África” é comum associar o continente a um 

cenário que expõe somente a miséria, a fome, doenças e guerras. Por esta razão e 

por terem sidos escravos, os povos africanos e afro-brasileiros são marcados por um 

forte estigma social. 

No campo literário temos a presença marcante de alguns escritores que 

afirmaram suas raízes afro-brasileiras e utilizaram a Literatura como um meio para 

ratificar esta cultura, Machado de Assis, Cruz e Souza e Lima Barreto são exemplos. 

IANNI (2011, p.184) confirma: 

 

[...] Talvez se possa dizer que Machado de Assis, Cruz e Souza e Lima 
Barreto criaram famílias literárias fundamentais da literatura negra. São 
autores cujas obras permaneceriam inexplicadas se não se desvendasse a 
sua relação com o sistema literário que se configura na literatura negra. O 
negro é o tema principal da literatura negra. Sob muitos enfoques, ele é o 
universo humano, social, cultural e artístico de que se nutre essa literatura. 
(IANNI, 2011, p.184). 

 
 

Mesmo com esse cenário representado por famosos escritores, nos 

deparamos com uma ineficácia no ensino da cultura negra dentro das escolas. 

Facilmente encontraremos os termos “negros” e africanos” ligados à colonização, 

que de costume é um conteúdo aplicado nas aulas de História. 

Durante muito tempo pós-escrativista o negro foi alfabetizado com a cultura 

dominante, ou seja, a cultura branca. Até o ano de 2003 não existia a 

obrigatoriedade do ensino da “História e Cultura Afro-brasileira” no currículo mínimo 

educacional, consequentemente este fator contribuiu para o enfraquecimento 

identitário do negro na sociedade. Paulo Freire (1921 – 1997) sustenta esta 

afirmativa esclarecendo que “aprender é um ato revolucionário. Por meio da 

educação, e de maneira coletiva, o indivíduo deve tomar consciência de sua 
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condição histórica, assumir o controle de sua trajetória e conhecer sua capacidade 

de transformar o mundo.” 

Através da breve análise histórica foi possível relembrar que o vínculo entre 

os brasileiros e africanos foi estabelecido desde a época colonial, quando os 

portugueses os trouxeram ao país para realizar trabalho escravo, no século XIV. 

Somente em 13 de maio de 1888 o negro consegue sua liberdade no Brasil através 

da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. 

Mesmo após a carta de alforria, a vida social do negro continuou decadente, o 

processo de inserção foi árduo. Fundamentando-se em Maringon 1927: 

 
A campanha abolicionista, em fins do século XIX, mobilizou vastos setores 
da sociedade brasileira. No entanto, passado o 13 de maio de 1888, os 
negros foram abandonados à própria sorte, sem a realização de reformas 
que os integrassem socialmente. Por trás disso, havia um projeto de 
modernização conservadora que não tocou no regime do latifúndio e 
exacerbou o racismo como forma de discriminação.  
 (MARINGON, 1927, p 70) 

 

Diante desta citação pode-se entender que a libertação resultou em 

consequências impactantes, uma delas é o racismo exacerbado, já que a visão 

eurocêntrica se fundamentava em qualquer teoria que diminuísse o negro. Com a 

conquista da liberdade o negro necessitaria exercer sua cidadania, mas como já era 

estigmatizado pela cor de sua pele não obteve o resultado esperado.  

Seguindo pelos conceitos de IANNI entende-se que: 

 

Com a abolição os negros foram equiparados ao cidadão brasileiro perante 
a lei, sem qualquer restrição legal, como ocorria com os libertos. No entanto, 
apesar da sua nova situação jurídica, em que todos, pretos, brancos e 
mestiços, gozam de liberdade e igualdade perante a lei, a ordem social 
manteve-se igualmente perversa aos negros na nova organização que se 
instalava no Brasil. 
(IANNI, 1987, p 320)  

 

Nota-se que a perspectiva do autor continua a retratar a realidade, que se 

estende ao campo educacional. Cruz (2005) indica que ao observar o currículo de 

formação do professor não se encontra com facilidade as experiências escolares dos 

negros em período anterior à década de 1960, que é exatamente o momento em 

que a rede pública de ensino sofre uma vasta expansão no número de vagas. 
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Diante deste cenário compreende-se a necessidade da aplicação da Lei 

10.639/03 como mecanismo para legitimar e valorizar a herança cultural dos negros, 

que são marcados por fortes estereótipos, chegando ao ponto de terem sua cultura 

marginalizada. Outro fator importante é compreender como sucedeu esta lei e o quê 

ela objetiva.  

 

3.1 O SURGIMENTO E A IMPLANTAÇÃO DA LEI 10.639/03 

 

A Lei Federal número 10.639 regulamentada em 2003 veio para contribuir 

com a construção de um currículo pedagógico mais justo, menos excludente.  Esta 

lei, sancionada pelo ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, institui a obrigatoriedade 

do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira nos currículos oficiais e particulares 

do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, em especial em algumas disciplinas como 

Educação Artística, Histórias Brasileiras e Literatura, visando resgatar o estudo da 

História da África (e africanos), reconhecer a luta e cultura negra brasileira e a 

contribuição social do negro. 

De acordo com as escrituras do Plano Nacional de Implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para 

o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e africana (BRASIL, 2009, p. 02): 

 

A Lei 10.639, que estabelece o ensino da História da África e da Cultura 
afro-brasileira nos sistemas de ensino, foi uma das primeiras leis assinadas 
pelo Presidente Lula. Isto significa o reconhecimento da importância da 
questão do combate ao preconceito, ao racismo e à discriminação na 
agenda brasileira de redução das desigualdades. A Lei 10.639 e, 
posteriormente, a Lei 11.645, que dá a mesma orientação quanto à temática 
indígena, não são apenas instrumentos de orientação para o combate à 
discriminação. São também Leis afirmativas, no sentido de que reconhecem 
a escola como lugar da formação de cidadãos e afirma a relevância de a 
escola promover a necessária valorização das matrizes culturais que 
fizeram do Brasil o país rico, múltiplo e plural que somos.  
(BRASIL, 2009, p.2) 

 
 
 

Com esta medida reconhece-se que o estudo da temática em questão não é 

um fator que deve se estender somente aos discentes negros e sim a todos, como 

uma maneira de garantir e preservar a pluralidade cultural presente em nosso país. 

“[...] o objetivo de educação das relações étnico-raciais positivas tem como objetivo 

fortalecer entre os negros e despertar entre os brancos a consciência negra.”. Afirma 
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as Diretrizes Curriculares Nacionais. Espera-se que através desta lei os alunos 

tenham um acesso mais amplo à história que compõe nossa cultura. De acordo com 

Santos (2007, p.23) “A lei é um instrumento para reposicionar o negro no mundo da 

Educação”. Somando a isto, sobre o papel da escola e da sociedade neste meio a 

Lei assegura que: 

O país precisa mobilizar suas imensas capacidades criativas e sua decidida 
vontade política para adotar procedimentos que, no tempo, alcancem a 
justiça pela qual lutamos. A educação, como um direito que garante acesso 
a outros direitos, tem um importante papel a cumprir e a promulgação da Lei 
10.639, como posteriormente a 11.645, apontam nesta direção. A Lei 
10.639, o Parecer do Cne03/2004 e a resolução 01/2004 são instrumentos 
legais que orientam ampla e claramente as instituições educacionais quanto 
a suas atribuições. (BRASIL, 2009, p.2) 

 

Nesta temática a prática pedagógica é um instrumento que tem total poder no 

resultado alcançado, neste momento a capacitação do docente e o material 

selecionado nortearão o processo de ensino-aprendizagem. Ao selecionar somente 

materiais eurocêntricos o professor estará inviabilizando a progressão do aluno, 

além de estar colaborando com as práticas racistas.  

Assim, podemos entender que trabalhar com a diversidade cultural é uma 

tarefa que exige atenção e requer um material pedagógico que se adeque à 

realidade da classe. Então, 

 

As educadoras Gomes e Silva nos indicam que ‘o trato da diversidade não 
pode ficar a critério da boa vontade ou da implantação de cada um. Ele 
deve ser uma competência político-pedagógico [...]’ Nas palavras de Sodré, 
‘a diversidade étnico-cultural nos mostra que os sujeitos sociais, sendo 
históricos, são também, culturais. [...]’. Nesse sentido, afirma Nilma Lino 
Gomes: ‘[...] representa não somente fazer uma reflexão mais densa sobre 
as particularidades dos grupos sociais, mas, também, implementar políticas 
públicas, alterar relações de poder, redefinir escolhas, tomar novos rumos e 
questionar a nossa visão de democracia’. (BRASIL, 2006, p.218). 

 

Baseando-se na ideia de que os sujeitos sociais também são culturais, 

podemos notar que o negro e/ou afro-brasileiro, vem conquistando seu devido 

espaço escolar. Juntamente com a Lei 10.639/03 veio às crescentes manifestações 

culturais ligadas ao dia 20 de novembro – data que foi incluída no Calendário 

Escolar como “Dia da Consciência Negra”. Estes atos representam o cenário de 

lutas, desafios, conquistas e resistência deste povo. 

Entretanto, faz-se necessário ressaltar que não podemos associar a inclusão 

da História e Cultura afro-brasileira nos currículos pedagógicos somente ao dia 20 
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de novembro como um evento anual, mas sim incluir à rotina da classe ações que 

valorizam a diversidade presente em nosso país. 
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4.  PRÁTICA DOCENTE PERANTE À LEI 10.639/2003 

 

      Entendemos que a educação é um instrumento essencial na construção 

social do ser humano, ela é vista como um objeto de transformação. Por isso 

enxergamos a escola como o melhor ambiente para conscientizar os alunos das 

inúmeras diversidades presentes no país em que estão inseridos. 

Para que a Lei em questão seja efetivada é necessário que a escola disponha 

de recursos que viabilizem sua prática no ambiente escolar, um dos elementos 

fundamentais é reconhecer que para ter êxito na aplicabilidade é indispensável que 

não somente o professor, mas toda equipe pedagógica porte subsídios que não se 

restringem somente a panfletos, notícias ou informações soltas. Mas sim, um 

material político-pedagógico eficiente, includente e eficaz. Santos (2010, p. 01) 

corrobora: 

 

As Leis 10.639/03 e 11.645/08 é simbolicamente uma correção do estado 
brasileiro pelo débito histórico em políticas públicas em especiais para a 
população negra e indígena. Neste contexto, a publicação de livros 
didáticos pertinentes a História da África, Cultura Afro-Brasileira e indígena, 
para o Ensino Fundamental I, torna-se uma alternativa eficaz para o ensino-
aprendizagem nas escolas públicas e particulares sobre o ensino das 
relações étnicos e raciais. Visto que a docência tem questionado em órgãos 
públicos sobre a carência de livros didáticos para a efetivação das leis 
supracitadas. (SANTOS, 2010, p. 01) 

 

De fato o MEC (Ministério de Educação), objetivando increpar as injustiças 

sociais vivenciadas pelos negros, vem tentando desconstruir os currículos 

homogêneos - que até mesmo para apresentar a história do Brasil dispunham de 

uma visão europeia.  

Durante muito tempo (antes da existência de leis afirmativas como a 

10.639/03), os materiais didáticos eram eurocêntricos. Neste momento é necessário 

compreender o conceito de “material didático”, pois é comum associá-lo somente à 

livros. Para esclarecer esta questão Rangel (2005, p.25) alerta que: 

 

Qualquer instrumento que utilizemos para fins de ensino/aprendizagem é 
um material didático. A caneta que o professor aponta para os alunos, para 
exemplificar o que seria um referente possível para a palavra caneta, 
funciona, nessa hora, como material didático. Assim como o globo terrestre, 
em que a professora de Geografia indica, circulando com o dedo, a 
localização exata da Nova Guiné. Ou a prancha em tamanho gigante que, 
pendurada na parede da sala, mostra de que órgãos o aparelho digestivo se 
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compõe, o que, por sua vez, está explicado em detalhes no livro de 
Ciências.( RANGEL, 2005, pg. 25). 

 

 

Desta maneira, compreendemos melhor a transcendência do material 

didático, uma ferramenta fundamental que quando é bem utilizada viabiliza o 

conhecimento, até mesmo de uma maneira lúdica (utilizando objetos como globos, 

canetas pranchas) como afirmou Rangel. 

Nos estudos das questões étnicorraciais o material didático é um aliado que 

amplifica e auxilia o processo de ensino-aprendizagem, colaborando com a 

expansão da visão tanto do docente como do discente acerca das novas 

abordagens sobre a cultura e história afro-brasileira. 

 

Criar na escola um ambiente de diálogo cultural, baseado no respeito 
mútuo; Perceber cada cultura na sua totalidade: os fatos e as instituições 
sociais só ganham sentido quando percebidos no contexto social em que 
foram produzidos; e o uso de materiais e fontes de informação 
diversificadas: fontes vivas, livros, revistas, jornais, fotos, objetos para não 
se prender a visões estereotipadas e superar a falta ou limitação do livro 
didático. ( BRASIL, 1997, p.65) 
 
 

Mesmo diante dos diversos materiais didáticos existentes que podem e 

devem ser utilizados em sala de aula para destacar a multiculturalidade, os livros 

didáticos continuam sendo os mais procurados e utilizados pelos docentes. Com a 

obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas 

públicas e particulares, veio a necessidade de uma nova organização no currículo, 

objetivando alcançar as metas definidas por esta lei – que designou à escola o papel 

de banir qualquer material didático que contribua para a imagem negativa do negro. 

 

 A escola que deseja pautar sua prática escolar no reconhecimento, 
aceitação e respeito à diversidade racial articula estratégias para o 
fortalecimento da auto-estima e do orgulho ao pertencimento racial de seus 
alunos e alunas. banir de seu ambiente qualquer texto, referência, 
descrição, decoração, desenho, qualificativo ou visão que construir ou 
fortalecer imagens estereotipadas de negros e negras, ou de qualquer outro 
segmento étnico-racial diferenciado,  é imprescindível. Para tanto, a 
instrução escolar terá como meta promover o nível de reflexão de seus 
educadores e educadoras, instrumentalizando-os(as) no sentido de fazer 
uma leitura crítica do material didático, paradidático ou qualquer produção 
escolar.(MEC, 2006, p.73,74) 
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Com a pretensão de fiscalizar a aplicabilidade da lei 10.639/03, o Conselho 

Nacional de Educação afirma em ser artigo 7º: “Art. 7º Os sistemas orientarão e 

supervisionarão a elaboração e edição de livros e outros materiais didáticos, 

em atendimento ao disposto no Parecer CNE/CP 003/2004.” (BRASIL 

CNE/CP, 2004, p.02) 

Sendo assim, mais uma vez é exposta a necessidade de supervisionar os 

materiais utilizados em sala de aula, por vezes o racismo pode estar escondido nas 

entrelinhas. Por esta razão, o docente deve assumir uma postura responsável e ter 

um olhar crítico e cauteloso durante a seleção das suas ferramentas de trabalho, 

pois um dos maiores desafios ainda presentes no âmbito escolar é a negação que 

hoje ainda presenciamos uma sociedade com hábitos racistas. Esta dificuldade 

muitas vezes é encontrada por ainda termos professores despreparados para 

trabalhar com esta temática. Souza (2010, p.03) afirma: 

 

As escolas, ao não estarem atentas aos aspectos culturais e às relações 
raciais e desprivilegiarem discussões sobre esses temas, acabam por 
adotar práticas e discursos que valorizam determinada ordem social, 
estimulando os alunos a se adaptar a ela e aceitar como natural que 
desigualdades sociais e culturais sejam consideradas “déficits” individuais. 
(SOUZA, p. 03) 
 
 

Portanto, a igualdade racial pode ser alcançada através de um processo de 

conscientização e preparação humana. Sendo o professor e a equipe pedagógica 

peças fundamentais neste processo de aquisição da aprendizagem das abordagens 

desta temática que necessita ser trabalhada em sala de aula. 

 

4.1 LITERATURA NEGRA 

 

O fato de já existir uma produção literária brasileira que aborda sobre a 

temática da atuação do negro na construção identitária do país, já nos permite falar 

sobre uma “literatura negra”, isto levando em consideração os conceitos de literatura 

expostos no primeiro capítulo. Eduardo de Assis Duarte afirma que a literatura afro-

brasileira “não só existe como é múltipla e diversa” (DUARTE, 2004, p. 11). 



 

 

26

 No campo literário o negro se destaca em cenas épicas por suas grandes 

lutas e conquistas. Esta literatura não nasceu de um dia para o outro, mas se fez 

presente desde a colonização, entretanto, agora vem ganhando mais espaço. 

 

A literatura negra é um imaginário que se forma, articula e transforma no 
curso do tempo. Não surge de um momento para outro, nem é autônoma 
desde o primeiro instante. Sua história está assinalada por autores, obras, 
temas, invenções literárias. É um imaginário que se articula aqui e ali, 
conforme o diálogo de autores, obras, temas e invenções literárias. É um 
movimento, um devir, no sentido de que se forma e transforma. Aos poucos, 
por dentro e por fora da literatura brasileira, surge a literatura negra, como 
um todo com perfil próprio, um sistema significativo. (IANNI, 1988, p. 91) 

 
 

Sobre a Literatura Negra Octávio Ianni ainda diz que “o negro é o tema 

principal da literatura negra”, e enxerga o afrodescendente como um “universo 

humano, social, cultural e artístico de que se nutre essa literatura” (1988, p.54). Mas 

não basta apenas considerar-se afrodescendente ou apropriar-se desta temática. É 

necessário assumir e compreender a história, a cultura, a visão amplificada e toda 

problemática relacionada aos negros e sua trajetória social. 

Uma das ferramentas para identificar uma obra literária negra (ou pertencente 

à Literatura Afro-brasileira) é a temática.  Ela pode relatar sobre as problemáticas do 

negro durante o período colonial, assim como fez a autora Maria Firmino de Reis em 

sua obra “Úrsula” (que relatou sobre a escravidão),pode abordar sobre as atitudes 

célebres de Zumbi dos Palmares e/ou dos quilombolas, assim como retrata a obra 

“Canto dos Palmares” de Solano Trindade, etc. Todos estes trabalhos renomados 

têm o negro como sujeito. 

Muitos outros autores desta categoria trazem outras vertentes à Literatura 

Negra, utilizando suas obras para apresentar ao público leitor às tradições culturais 

religiosas trazidas pelos negros africanos, enaltecendo a diversidade presente nas 

histórias que foram transmitidas oralmente. Mestre Didi com as obras “Contos 

Crioulos da Bahia” ou “Mãe Beata de Yemonjá” exemplifica essa recuperação de 

múltiplas e ricas narrativas de seus ancestrais. A literatura negra trata também de 

tópicos universais, como o amor e o erotismo, situando-os em nova perspectiva 

(DUARTE, 2013, p. 152). 

Entretanto vale ressaltar que o autor afrodescendente não tem a 

obrigatoriedade de apropriar-se do tema “negro” para produzir suas obras, tão pouco 

o autor europeu é proibido de utilizar tal tema – ou termo.  
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Outra característica da Literatura Afro-brasileira é a linguagem presente na 

diferença cultural. Neste âmbito, o autor afrodescendente busca a “ruptura com os 

contratos de fala e escrita ditados pelo mundo branco” tendo em busca a construção 

de “uma nova ordem simbólica” que evidencie a “reformulação de valores”, assim 

como analisa Zilá Bernd (1987, páginas 22, 85 e 89). 

Então, a partir dos estudos apresentados é possível enxergar a Literatura 

Afro-brasileira ou Literatura Negra como composição da Literatura canônica. E seu 

objetivo é criar um campo vasto reflexivo sobre as condições socioculturais do negro 

na nação brasileira e sua representação como sujeito e não como objeto dentro do 

meio artístico literário. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente análise buscou refletir acerca das questões étnico-raciais no 

ambiente escolar e sobre as mudanças ocorridas com a implantação da Lei 

10.639/2003, enfatizando as dificuldades da aplicação e a necessidade de sua 

execução para que, através do rompimento do currículo monocultural voltado para 

uma visão europeia, se tornasse possível que a minoria (negros) construísse ou até 

mesmo reconstruíssem sua identidade sem serem marcados por estereótipos 

deixados pela época da escravidão. 

Destacou também a pluriculturalidade presente no país e a importância da 

escola como um elemento influenciador, destacando que através da Literatura é 

possível “libertar” o aluno negro de estigmas sociais (considerando o significado do 

termo “literatura” e associando-o a sua função social), ressaltando que mesmo sem 

perceber o discente possui contato com ela fora dos muros escolares. 

Somando a isto, evidenciou as relações culturais (principalmente literária) 

existentes entre o continente africano e o Brasil e a influência que os africanos 

exerceram sobre a cultura brasileira, destacando os autores renomados que se 

declararam afro-brasileiros como Machado de Assis, Cruz e Souza e Lima Barreto. 

Mesmo com estes grandes escritores deparamos com a ineficácia no ensino da 

cultura negra dentro das escolas, principalmente antes da Lei 10.639/2003. 

Esta Lei Federal que foi regulamentada em 2003, assinada pelo ex-presidente 

Luís Inácio Lula da Silva, objetiva formular um currículo pedagógico mais justo, que 

explore mais acerca da história e cultura afro-brasileira (não limitando-se somente ao 

lamentável fato ocorrido durante o período colonial). 

Outro fator que esta pesquisa de cunho bibliográfico evidenciou, foi a 

importância e a postura do corpo docente perante as questões étnico-raciais. O 

professor e toda equipe pedagógica tem por obrigação ética e moral, repudiar 

qualquer ato de discriminação racial, qualquer conteúdo que minimize ou exclua o 

discente negro. Atribuindo ao docente o papel de responsável por escolher o 

material utilizado e a maneira como ele será conduzido e levar os alunos a refletirem 

de maneira crítica os impactos sociais que o racismo pode causar.  
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Em geral, este trabalho atendeu as propostas traçadas e visualizou que há 

possibilidade da igualdade racial ser alcançada através da conscientização humana. 

Ou seja, destacou que quando o discente negro encontra suas raízes valorizadas no 

espaço físico (escola, espaço social) ou abstrato (Literatura) ele orgulha-se de 

pertencer à etnia evidenciada, este fator colabora com a construção ou afirmação de 

sua identidade. Por isso que a escola deve selecionar cuidadosamente seu 

conteúdo, para fortalecer o aluno negro e não traçar somente este grupo étnico com 

estigmas passados.  

A literatura é um elemento formador e/ou transformador social onde ocorre a 

ligação de diversas culturas, neste sentido a conexão entre África e Brasil identifica-

se pelo atrelamento de seus costumes e pela relevante contribuição africana para a 

formação cultural brasileira. Esta monografia expôs com êxito esta relação. 
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