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ESCOPO
Apresentamos o projeto Cultura Afro com o compromisso de oferecer aos alunos do ensino 
fundamental um panorama completo e diversificado sobre a cultura afro em nosso país. Levamos 
em consideração as trajetórias e especificidades de cada povo, em um esforço contínuo para 
romper com os preconceitos e generalizações. Almejamos, com os conteúdos abordados nos 
5 volumes deste projeto: 

• Reconhecer a contribuição dos povos afro descentes na formação da identidade cultural 
brasileira.

• Valorizar os saberes e os fazeres desses povos.
• Resgatar o contexto histórico em que estão inseridos os cidadãos negros a fim de analisar 

o presente.
• Promover a difusão cultural em todo o território nacional.
• Estimular a alteridade e a empatia entre os povos.
• Sensibilizar professores e prepara-los para lidar com situações de discriminação.

Este projeto atende plenamente as disposições estabelecidas pela Lei 11.645.
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JUSTIFICATIVA
A abordagem a respeito da cultura africana e afro-brasileira, há muito tempo, é feita nas aulas 
de História, porém, quase sempre sob o viés da escravidão. A primeira reflexão a ser feita sobre 
esse fato é sobre o uso da palavra “escravo”, pois, a rigor, ninguém nasce escravo, e sim, é 
escravizado. Esse termo, além de conter a ideia de que ser escravo é uma condição, e não um 
estado, carrega um significado extremamente preconceituoso e pejorativo, como se todos os 
negros fossem passivos e submissos.
O foco principal dessa discussão é romper com o etnocentrismo, ou seja, desconstruir a 
concepção de mundo em que os valores de uma determinada sociedade se tornem os únicos 
parâmetros válidos para julgar outras culturas e sociedades.

Antes da Lei 11.645, existia a Lei 10.639/03. A segunda versão acrescentou a obrigatoriedade do 
ensino da cultura e história indígena à lei, que já estabelecia o ensino de história afro-brasileira 
e africana nos currículos escolares. A intenção é fazer com que as questões indígenas e afro-
brasileiras sejam abordadas em disciplinas como Educação Artística, Literatura e, claro, História 
do Brasil. Mas diversas outras disciplinas podem lançar seu olhar particular para essas questões, 
como a Geografia, a Geopolítica, a Filosofia, as Ciências e, porque não? O ensino religioso.

Quando falamos em cultura africana, é preciso esclarecer que ela é composta por 
múltiplas etnias, cada qual com suas especificidades.
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POR QUE A LEI 11.645 É RELEVANTE?1

A Lei 11.645 propõe novas diretrizes curriculares para o estudo da história e cultura afro-
brasileira e africana. Por exemplo, os professores devem ressaltar em sala de aula a cultura 
afro-brasileira como constituinte e formadora da sociedade brasileira, na qual os negros são 
considerados como sujeitos históricos, valorizando-se, portanto, o pensamento e as ideias de 
importantes intelectuais negros brasileiros, a cultura (música, culinária, dança) e as religiões 
de matrizes africanas.

Fonte: http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/lei-10639-03-ensino-historia-cultura-afro-brasileira-africana.htm. Acesso em: 20 jul. 2015.
Fonte: http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/DCN-s-Educacao-das-Relacoes-Etnico-Raciais.pdf. Acesso em: 20 jul. 2015.

Junto com a primeira versão da lei, foi instituído do dia Nacional da Consciência Negra (20 de 
novembro), em homenagem ao dia da morte do líder quilombola negro Zumbi dos Palmares.

O ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, após a aprovação da Lei 10.639/03, fez-se 
necessário para garantir uma ressignificação e valorização cultural das matrizes africanas que 
formam a diversidade cultural brasileira. Portanto, os professores exercem importante papel no 
processo da luta contra o preconceito e a discriminação racial no Brasil. 
Com relação ao ensino de História, as orientações trazidas pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) – para os anos iniciais do Ensino Fundamental indicam o trabalho com os 
chamados eixos temáticos, dentre os quais se destaca o estudo da história das organizações 
populacionais, com ênfase para os deslocamentos, as organizações e lutas dos grupos sociais e 
étnicos. Os MEC evidencia, ainda, a relevância dessa discussão, apontando que:

Convivem, no Brasil, de maneira tensa, a cultura e o padrão estético negro e 
africano e um padrão estético e cultural branco europeu. Porém, a presença 
da cultura negra e o fato de 45% da população brasileira ser composta de 
negros (de acordo com o censo do IBGE) não têm sido suficientes para 
eliminar ideologias, desigualdades e estereótipos racistas. Ainda persiste 
em nosso país um imaginário étnico-racial que privilegia a brancura e 
valoriza principalmente as raízes europeias da sua cultura, ignorando ou 
pouco valorizando as outras, que são a indígena, a africana, a asiática. 
Os diferentes grupos, em sua diversidade, que constituem o Movimento 
Negro brasileiro, têm comprovado o quanto é dura a experiência dos negros 
de ter julgados negativamente seu comportamento, ideias e intenções 
antes mesmo de abrirem a boca ou tomarem qualquer iniciativa. Têm, eles, 
insistido no quanto é alienante a experiência de fingir ser o que não é para 
ser reconhecido, de quão dolorosa pode ser a experiência de deixar-se 
assimilar por uma visão de mundo que pretende impor-se como superior 
e, por isso, universal e que os obriga a negarem a tradição do seu povo.”2
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De acordo com o senso realizado em 2010, 7,61% da população brasileira se autodeclarou  
“preta”, mas estima-se que este número tende a aumentar com a valorização da identidade negra.

ITENS QUE COMPÕEM O PROJETO
Nos 5 volumes deste projeto existe a preocupação em desconstruir 
qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Não se trata apenas 
de valorizar a cultura indígena, mas, principalmente, de reconhecer 
a autonomia e a expressão de cada povo. 
Todos os volumes possuem sua versão correspondente para 
o professor, com orientações didáticas e pedagógicas, além de 
sugestões de atividades para estimular a reflexão e o debate.

Volume 1 (48 páginas)
No primeiro volume é feita uma introdução à cultura africana, 
seus significados e especificidades. Sem esquecer da oralidade 
expressa através das fábulas, cantigas e sambas.
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Volume 2 (48 páginas)
No segundo volume falamos sobre a construção das famílias 
africanas, sua constituição e dinâmicas sociais, o estabelecimento e 
manutenção de laços, e o significado das “famílias de santo”.

Volume 3 (72 páginas)
No terceiro volume a abordagem é sobre a infância da criança 
africana, seus modos de brincar, a educação e os cuidados. Também 
falamos sobre a infância durante a escravidão e a relação entre as 
crianças brancas e suas “mães pretas”.

Volume 4 (72 páginas)
No quarto volume a vida em comunidade ganha destaque, junto 
com o poder das palavras e dos orixás. É feita, também, uma 
análise a respeito da linguagem e das misturas étnicas.

Volume 5 (72 páginas)
No quinto volume falamos sobre o povo Iorubá e o povo Kongo. 
Também abordamos as questões acerca das religiões afro-
brasileiras.
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CONCLUSÃO
Combater o racismo, trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial, empreender reeducação 
das relações étnico-raciais não são responsabilidade apenas dos educadores. As diversas formas 
de discriminação não nascem na escola, porém é neste âmbito que elas podem se desenvolver 
caso não haja nenhum movimento contrário. 
Para que os educadores possam desempenhar o seu papel, é necessário que as instituições se 
constituam em espaço democrático de produção e divulgação de conhecimentos e de posturas 
que visam a uma sociedade justa. 
Desse ponto de vista, a escola tem papel decisivo para eliminação das discriminações e para 
emancipação dos grupos discriminados, ao proporcionar acesso a registros culturais diferenciados 
e conhecimentos indispensáveis para consolidação dos espaços democráticos e igualitários.
Para atingir esse objetivo, a escola e os educadores devem combater a mentalidade racista 
e discriminatória, superando o etnocentrismo europeu, reestruturando relações étnico-raciais e 
sociais e aliando-os aos processos pedagógicos.


