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RESUMO 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso realizou uma revisão bibliográfica, que tem 

como tema as Africanidades brasileiras, inseridas no currículo escolar da Educação 

Básica. Esta pesquisa procurou conhecer a importância do ensino de matriz africana, a 

dança afro, enquanto representante da cultura brasileira, sobretudo, buscamos conhecer a 

inserção deste conteúdo afrobrasileiro no currículo escolar. Este estudo se insere na 

finalidade da Lei Federal nº. 10.639/03, em realizar uma educação antirracista, que 

possibilite a redução das manifestações de discriminação racial. Compreendemos que a 

dança de matriz africana é um conteúdo escolar que oportuniza aos alunos acumular um 

conhecimento que visa superar o racismo no currículo escolar, tendo em vista que a 

inserção da cultura africana e afro-brasileira na cultura escolar, reverberão nos alunos o 

sentido de valorizar este conteúdo, em vista que contribuir para reduzir as práticas 

discriminatórias, sejam elas, em razão da condição fenotípica, social e cultural. Este 

estudo buscou conhecer a importância das manifestações de matriz africana no currículo 

escolar, e realizamos uma pesquisa documental, de caráter qualitativo, que procurou 

analisar como tal temática se apresenta em documentos legais na Educação Básica, e 

adotamos enquanto fonte de investigação, o Currículo Básico Comum (CBS) do Estado 

de Minas Gerais, e o Plano Nacional da Educação para Relações Étnico-raciais, com a 

finalidade de conhecer o lugar da temática dança no currículo da Educação Básica.  

 

Palavras-chave: Educação para Relações Étnico-Raciais; Educação Básica; Dança 

Afrobrasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sumário 
 

 

1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 7 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................ 13 

3. JUSTIFICATIVA .................................................................................................... 14 

4. METODOLOGIA .................................................................................................... 16 

5. REVISÃO TEÓRICA ............................................................................................. 19 

6. RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO DOS TEXTOS LEGAIS ...................... 31 

6.1. Lei Federal nº. 10.639/03 ..................................................................................... 31 

7. Descrição dos Resultados ........................................................................................ 43 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 45 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

1.   INTRODUÇÃO 

 

 

O Presente Trabalho de Conclusão de Curso realizou uma pesquisa 

exploratória de revisão bibliográfica, cujo tema Africanidades Brasileiras 1 , com a 

delimitação de objeto/conteúdo dança, que represente a cultura de matriz africana, 

inserida no currículo escolar na Educação Básica. Selecionamos uma bibliografia do 

campo da Educação para Relações Étnico-Raciais, por entender que a inserção da dança 

de matriz africana no currículo escolar, ampliou-se a partir da promulgação da Lei 

Federal nº. 10.639/03, e pelo Parecer CNE/CP nº. 03/04, e pela Resolução CNE/CP nº. 

01/04, além das Diretrizes Curriculares para Implementação da Educação para Relações 

Étnico-Raciais. 

Compreendemos que a cultura de matriz africana trouxe contribuições para 

construção da identidade cultural do Brasil, entretanto, durante a trajetória escolar na 

Educação Básica, o conteúdo de matriz africana não é aprofundado, e quando inserido no 

currículo escolar, reforça os estereótipos do negro enquanto serviçal ou trabalhador braçal, 

através da imagem do cativo no período escravocrata. Estas medidas do currículo com 

bases de conteúdos eurocêntricos reforçam o preconceito racial e ampliam as 

desigualdades sociais, que nesta situação, é possível pensar que contribuem para o 

deslocamento da população negra para o quadro de vulnerabilidade social?  

Sobretudo, a população preta e parda é a maior vítima do preconceito racial, o 

que amplia as desigualdades sociais neste país. Por este motivo percebemos uma 

possibilidade de realizar o trabalho de conclusão de curso voltado para uma visão sobre a 

educação em uma perspectiva étnico-racial. Realizando uma revisão bibliográfica 

exploratória, onde se busca ver como se torna possível trabalhar a dança como um meio 

de ensinar a cultura afro-brasileira na escola.  

                                                           
1 Este estudo adota o termo Africanidades brasileiras como aquele que represente as manifestações culturais 

de matriz africana presentes no currículo escolar da Educação Básica. 
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Gomes (2003) compreende a importância da instituição escolar na 

transmissão e socialização do conhecimento da cultura de matriz africana, ao considerar o 

papel do educador, que é o de transmitir o conhecimento, e a sua responsabilidade é de 

compreender como o conjunto de representações sobre o negro se refletem na instituição 

escolar. Ainda considera na ação do educador, que deve inserir no debate as 

representações construídas pelos movimentos negros, tendo em vista que elas podem 

ajudar na promoção sobre a cultura negra na escola.  

Este conhecimento da cultura de matriz africana e da condição social da 

população negra no currículo escolar tem relevância social, em razão do Brasil apresentar 

em sua história e na sua cultura, contribuições de uma diversidade étnica, sobretudo, 

entre as culturas europeias, indígenas e africana. Entretanto, em geral, nos currículos 

escolares das escolas básicas, a temática cultura africana não tem sido representada. 

Compreendemos que a história e cultura de matriz africana devem ser apresentadas 

enquanto conteúdo das disciplinas da Educação Básica. Gebran (2010) nos lembra que: 

“a escola é um ambiente de informação que proporciona o diálogo entre o contexto 

histórico, (...) contemplando esse processo nas propostas curriculares (p76)”. 

Os processos educativos são de ampla importância para sociedade, o seu 

papel é de transmitir conhecimentos, com finalidade de promover o senso crítico e 

cidadão aos alunos, que no futuro adotem atitudes que promovam uma sociedade com 

mais equidade. Este papel de formação cidadão e inclusiva atende a LDB nº 9.394 de 

1996, e no seu primeiro artigo sinaliza que:  

“a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais” (BRASIL 1996 p.01).  

Esta formação adquirida nos processos de escolarização constitui-se como um 

espaço de aprendizagem e desenvolvimento, pelo qual, algumas temáticas do cotidiano 

social, presentes nos currículos escolares, auxiliam os alunos a tornarem-se sujeitos 

críticos com valores éticos e morais.  
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A LDB nº. 9.394/96 prevê a garantia de uma base nacional curricular, que 

possibilite o ensino crítico sobre a realidade social, em todas as escolas brasileiras. A 

Base Nacional Curricular Comum (BNCC) é um documento que procura oferecer 

ferramentas, para orientar naquilo que se deve ser ensinado nas atividades curriculares 

das escolas brasileiras. Tal ação é destinada atender aos níveis de ensino da Educação 

Básica, este documenta sugere que:  

(...) BNCC e currículos têm papéis complementares para assegurar as 

aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, uma 

vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões 

que caracterizam o currículo em ação. São essas decisões que vão adequar as 

proposições da BNCC à realidade dos sistemas ou das redes de ensino e das 

instituições escolares, considerando o contexto e as características dos alunos 

(BRASIL, 2017 p.12). 

A relevância social dos conteúdos é um tema que tem sido frequente nas 

agendas de debates sobre currículo escolar nas últimas décadas. Batista (2009) considera 

que houve ampliação em inserir neste debate, a cultura brasileira, e para isso, buscou-se 

dialogar com os alunos e com a própria comunidade escolar. Dentre os temas da cultura 

brasileira que se destaca, cita-se as africanidades e a cultura afro-brasileira, que 

influenciam na construção identitária de alunos pretos e pardos e corrobora na 

valorização e respeito dos alunos brancos sobre a cultura de matriz africana. Esta 

oportunidade de conhecer os conteúdos de matriz africana possibilita uma transformação 

dos sujeitos, e consequentemente, transformação da sociedade brasileira.   

A Lei Federal nº. 10.639/03, que propõe novas diretrizes curriculares para o 

estudo da história e cultura afro-brasileira e africana, é um exemplo de deliberação que 

partiu da representação dos movimentos sociais, da consulta a comunidade escolar, 

entretanto, é possível lançar a seguinte questão, se a lei está em vigor, qual seria razão 

destes conteúdos serem pouco frequentes nos currículos escolares na Educação Básica 

brasileira? A própria lei já insere no currículo o debate sobre uma decisão política que foi 

construída a partir do movimento negro brasileiro. Trata-se de uma ação pedagógica 

conhecer o processo histórico de valorização e respeito a cultura de matriz africana. O 
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que essa lei busca é o combate ao racismo e o reconhecimento da valorização da história 

e cultura da população negra. Na opinião de Souza (2012): 

A Lei Federal nº. 10.639/03 ao abordar sobre a obrigatoriedade do ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana abre espaço para que as 

diversidades culturais oriundas da comunidade negra do Brasil sejam incluídas 

nas propostas curriculares das instituições de ensino das redes pública e 

privadas (p.04). 

Foram adotadas algumas estratégias de implementação da Lei Federal nº. 

10.639/03, dentre elas, destacamos o texto normativo dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico Raciais (2013), que foi normatizado pela 

Resolução CNE/CP nº. 01/2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares para Educação 

para Relações Étnico-Raciais da Educação. Batista (2009) considera que este documento 

subsidia o currículo escolar a inserir as questões étnico-raciais, e possibilita ao professor 

conhecer a trajetória metodológica para realizar uma ação educativa antirracista em sala 

de aula, pela qual, com apresentação dos conteúdos de matriz africana, permitirá ao aluno, 

adotar uma reflexão sobre a diversidade étnico-racial.   

Esta oportunidade de inserção dos conteúdos de matriz africana no currículo 

escolar, na opinião de Araújo e Morais (2013): 

(...) acredita-se que uma prática educacional cotidiana, com ações 

sistematizadas surtirá efeito em médio e longo prazo, se forem desenvolvidos 

trabalhados na perspectiva multicultural e antirracista. Acredita-se, também, 

que é preciso transformar os diferentes espaços educativos em ambientes de 

inclusão (p.11). 

Dentre os conteúdos de matriz africana, este estudo tem interesse em dialogar 

sobre a dança afro, e em particular, sobre a inserção do movimento da dança nos 

currículos escolares da Educação Básica. Recorremos a Laban (apud Araujo e Morais, 

2009) que esclarece sobre o movimento, que torna-se um ato quando o corpo se 

locomove de um ponto ao outro, traçando formas no espaço. Na opinião deste autor, o ser 

humano é um ser totalmente integrado, e o movimento faz parte dessa integração, que 
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visa associar os aspectos sociais, culturais e geográficos que são revelados pela maneira 

de se expressar, e ainda lembra que: 

(...) o movimento, portanto, revela evidentemente muitas coisas diferentes. É o 

resultado, ou a busca de um objeto dotado de valor, ou de uma condição mental. 

Suas Formas e ritmos mostram a atitude da pessoa que se move numa 

determinada situação. Pode tanto caracterizar um estado de espírito e uma 

reação, como atributos mais constantes da personalidade. O movimento pode 

ser influenciado pelo meio ambiente do ser que se move (p.03).  

Na compreensão de Laban (Ibidem, 2009) o movimento é a expressão de 

aspectos culturais, sociais e geográficos, assim, a prática corporal da dança de matriz 

africana na cultura brasileira, representada por várias manifestações pelo país, torna-se 

um relevante conteúdo da cultura popular que deve ser inserido nos currículos escolares 

da Educação Básica. As questões históricas da dança de matriz africana revelam modos 

civilizatórios africanos que potencializa uma análise sócio-histórica da herança africana 

na nossa cultura. Milan Soerensen (2013) compreende a importância da dança para os 

africanos, que não se resumiu como questão social, passa pelo cunho religioso, que 

através dela buscou-se manter a promoção de suas tradições, e ainda considera que: 

A dança Afro conseguiu se destacar e ganhar espaço em todo o território 

brasileiro, assumindo a sua identidade e valores de caráter político-ideológico, 

sendo usada contra o racismo. Com essa vertente a dança se torna de grande 

valia para ser usada como ferramenta de ensino da cultura africana nas escolas 

(p.05). 

O conteúdo dança é um significante conteúdo que auxilia na promoção de 

conhecimentos, e alcança relevância social, em razão de contribuir na formação da 

identidade de infantis e jovens, e por representar uma manifestação cultural que transmite 

valores. Sobre as diversas manifestações culturais de danças na cultura brasileira e a sua 

inserção no currículo escolar, Fonganholi (2012) considera que: 

(...) as danças brasileiras devem ser abordadas a partir dos conhecimentos e 

saberes que podem contribuir para a construção dos processos educativos, tais 

como as expressões da corporeidade, musicalidade, ancestralidade e oralidade 
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presentes nas culturas de matrizes africanas e indígenas que muitas vezes 

refutam as estruturas impostas pelo sistema escolar, contrapondo-se aos já 

instituídos padrões de ocultação da diversidade étnico-racial (p.91). 

Estes processos educativos serão de interesse deste trabalho ao realizar uma 

revisão na literatura e em alguns documentos legais, para saber quais são as ações sobre o 

ensino da dança de matriz africana no currículo da Educação Básica, e para isso, 

analisamos os seguintes documentos: 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; a Lei Federal nº10.369/03; e o Conteúdo 

Básico Comum do Estado de Minas Gerais, e o seu Caderno de Educação Física. 

Compreendemos a importância da promoção das práticas corporais egressas 

dos diversos grupos multirraciais, que estejam representadas no currículo escolar, e 

acreditamos em espaços e tempo de escolarização, criativos e emancipatórios, porém, em 

um currículo que visa atender a competitividade e ao mercado, há espaço para o diálogo 

em conjunto com os conteúdos que representem a diversidade étnico-racial e que 

busquem nos alunos uma posição atitudinal em relação as diferenças?  
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1.   Geral 

Realizar revisão bibliográfica e documental sobre o ensino das manifestações culturais 

brasileiras de matriz africana, o conteúdo dança, nas aulas de Educação Física Escolar. 

2.2.   Específicos 

Conhecer as contribuições do ensino da dança para implementação das Diretrizes 

Curriculares para Educação das Relações Étnico-raciais nos currículos escolares da 

Educação Básica; 

Compreender a inserção da dança afrobrasileira nos currículos escolares através das 

estratégias sugeridas para implementação dos conteúdos de matriz africana; 

Emitir parecer sobre a dança enquanto proposta de ensino nas aulas de Educação Física 

Escolar na Educação Básica, que busquem atender as Diretrizes Curriculares para 

Educação das Relações Étnico-raciais. 
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3.   JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo se justifica por três razões: pessoais, políticas e acadêmicas. 

Por razão pessoal, o interesse neste estudo surgiu devido a minha condição enquanto 

afrobrasileiro, praticante de religião de matriz africana, que contribuiu na construção de 

minha identidade racial, através de influências culturais da cultura de matriz africana. 

Cultura de matriz africana que contribuiu para construção da cultura brasileira, através 

dos costumes e modos de vida civilizatórios africanos, tendo em vista que, torna-se 

amplamente relevante inserir este tema nas agendas de trabalho educativo em sala de aula.  

Pela razão política, compreendo que este estudo apresenta uma relevância 

para sociedade, com o levantamento bibliográfico e documental realizado, pude perceber 

o quanto nas produções de intelectuais, sobretudo, ao tema das Relações Étnico-Raciais, 

revelam o importante papel dos educadores para fomentar uma política pública 

educacional de teor particular, que atende a diversidade étnico-racial. Com este estudo 

pude refletir sobre o papel do educador ao utilizar seus conhecimentos em momentos de 

aula com seus alunos, com finalidade de ensinar sobre a importância de conhecer os 

conteúdos da cultura e história de África e afro-brasileira.  

A questão legal e substantiva apresentada na Lei Federal nº. 10.639/03 

procura inserir a importância deste tema na agenda das ações curriculares. Oferece uma 

oportunidade aos alunos da Educação Básica de estudar a cultura afro-brasileira, nas 

escolas, busca-se criar uma possibilidade de inserir a cultura de matriz africana na cultura 

escolar. A inclusão deste conteúdo nas escolas procura desenvolver uma ação educativa 

pela qual o aluno conheça a história da população negra no Brasil, o que contribui para 

que alunos negros e brancos compreendam que este conhecimento favorece a erradicação 

do racismo. 

Por razão acadêmica, tenho interesse em desenvolver formação continuada no 
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campo da Educação para Relações Étnico-Raciais. O que me interessa é o tema África e 

conteúdos afro-brasileiros nos currículos escolares da Educação Básica. Compreendo que 

este interesse se deve pela minha participação cotidiana em manifestações culturais afro-

brasileiras, entretanto, mesmo que em nossa sociedade tenhamos contato cotidiano com 

músicas, atividades culturais diversas, palavras e vocabulários de matriz africana, além de 

tipos de vestuários e objetos desta natureza, não alcançamos a capacidade de eliminar o 

preconceito racial, por isso buscarei a formação continuada em Educação para Relações 

Étnico-Raciais com finalidade de acumular mais conhecimento sobre este tema, e no 

futuro, tenho a oportunidade de dialogar com uma intervenção mais qualificada e mais 

preparada para o enfrentamento ao racismo.  

Reconheço-me enquanto profissional da educação, e devido a minha condição 

fenotípica e cultural, que revelam a minha identidade racial negra, percebo que este 

estudo pode me auxiliar a dialogar com situações cotidianas na escola e no currículo 

escolar que possibilitarão realizar umas práxis educativa antirracista. 
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4.   METODOLOGIA 

 

4.1.   Tipo de Pesquisa e Objeto 

Este trabalho de Conclusão de Curso é uma pesquisa social, do tipo 

exploratória e documental, que selecionou o tema Africanidades Brasileiras, a dança de 

matriz africana enquanto seu objeto de estudo, com finalidade de promover uma revisão 

bibliográfica sobre a Educação para Relações Étnico-Raciais e a Educação Física Escolar. 

Recorremos a Gil (2008) que define a pesquisa exploratória:  

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 

[...] tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é 

realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se 

difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis (p. 27). 

A pesquisa documental é realizada em fontes como tabelas estáticas, cartas, pareceres, 

fotografias, atas, relatórios, obras originais de qualquer natureza. (Santos,2000) 

4.2.   Método de Pesquisa 

Para o desenvolvimento do trabalho, o método de pesquisa adotado foi o da 

pesquisa bibliográfica. Foram selecionados para análise e descrição, fontes como: livros, 

artigos, periódicos sobre a relação entre cultura africana e a dança, como meio norteador 

para o ensino da cultura e história da África. Além disso, foram consultados documentos 

disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC) sobre a Educação para Relações 

Étnico-Raciais, além do Conteúdo Básico Comum (CBC) do Estado de Minas Gerais.  

As buscas de artigos e periódicos foram realizadas nas bases de dados 

bibliográficas: Scielo (<www.scielo.org>) e Google Acadêmico 

(<www.scholar.google.com.br>), utilizou-se como palavras chaves: africanidades 
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brasileiras; africanidades; dança. Além dessas bases de consulta de dados, também foi 

utilizada a Revista África e Africanidades (<www.africaeafricanidades.com.br>), que 

desde maio de 2008, se destaca na produção cultural e acadêmica brasileira. É um dos 

poucos periódicos nacionais inteiramente dedicado a temas africanos, afro-brasileiros e 

afro-latinos. Esta revista eletrônica agrega conteúdos acadêmicos, de informação, 

entretenimento e subsídios para o desenvolvimento da prática pedagógica e pesquisas 

escolares da educação básica cujo tenha sejam as Africanidades brasileiras.  

Ao finalizar a pesquisa dos periódicos, realizou-se leitura e revisão dos textos 

levantados, e foram analisados aqueles que atendiam a temática dança de matriz africana, 

africanidades brasileiras e educação antirracista, que contemplam a perspectiva de um 

currículo progressista2. 

A pesquisa realizada neste Trabalho de Conclusão de Curso buscou conhecer 

e apresentar de maneira descritiva, a perspectiva da obrigatoriedade do ensino dos 

conteúdos sobre Educação para Relações Étnico-Raciais, sobretudo, em relação ao 

conteúdo dança de matriz africana no currículo da Educação Física Escolar, e adotamos 

enquanto bases de dados, os seguintes documentos legais:  

 Lei Federal n°. 10.639/03, que estabelece o ensino da História da África e da 

Cultura Afro-brasileira nos currículos escolares. A promulgação desta lei significa 

o reconhecimento da importância de combater o racismo e à discriminação na 

agenda brasileira de redução das desigualdades (BRASIL, 2003); 

 Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana (BRASIL, 2013). Este documento atende a Resolução 

CNE/CP nº01/2004, que tem como finalidade a implementação da Educação das 

                                                           
2De acordo com Darido (2001, p. 12) as abordagens denominadas críticas ou progressistas passaram a 

questionar o caráter alienante da Educação Física na escola, propondo um modelo de superação das 

contradições e injustiças sociais. Assim, uma Educação Física crítica estaria atrelada as transformações 

sociais, econômicas e políticas tendo em vista a superação das desigualdades sociais. 
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Relações Étnico-Raciais, através da compreensão e o cumprimento das Lei 

Federal nº. 10.639/03; 

 Currículo Básico Comum do Estado de Minas Gerais (2005). Este documento é 

uma proposta curricular, desenvolvida no ano de 2005, pela Secretaria de 

Educação do Estado de Minas Gerais (SEE-MG), que atende as escolas de 

Educação Básica da rede pública estadual mineira. 
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5.  REVISÃO TEÓRICA 

 

 

Apresentamos a revisão de literatura neste capítulo, como tentativa de 

aproximação da temática das Africanidades Brasileiras, e como o ensino da dança vem 

sendo discutido pelos autores? Entendemos ser preciso apresentar um breve relato sobre a 

construção da Lei Federal nº. 10.639/03, a sua implementação dos conteúdos afro-

brasileiros e a dança enquanto ferramenta de ensino para promoção de uma educação 

antirracista. Pretendemos nesta seção, construir um dado nesta pesquisa que se insere nas 

questões Étnico-Raciais. 

 

5.1.  África e Brasil: ligados pela história 

Conhecer a história da África e do seu povo torna-se relevante para os 

brasileiros em razão da real possibilidade de compreender a história do nosso país através 

da herança do processo da Diáspora africana pelo Brasil. Os elementos culturais e 

civilizatórios desta Diáspora africana influenciaram a cultura e os costumes da sociedade 

brasileira (LIMA, 2010. p. 23).  

Moledo e Magnani (2010) entendem que entre o Brasil e o continente de 

África há uma relação continental antiga, segundo a teoria da deriva continental. Esta 

teoria, segundo a opinião do geólogo Alfred Wegener (Apud Moledo e Mafgnani, 2010), 

os continentes constituíram um único território, formando a Pangeia, ao analisarmos o 

mapa mundi, é possível perceber que a costa oeste do continente africano encaixa a parte 

leste do Brasil.  

Esta separação dos continentes não foi o único laço entre Brasil e África, o 

processo da Diáspora Africana, que entre os períodos colonial e imperial no Brasil, 

aconteceu a maior migração de negros para Américas. Esta migração forçada da 
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população negra que foi escravizada em nosso território, transportados em embarcações 

chamadas de navios negreiros, Lima (2006) compreende que:  

Foram cerca de 11 milhões de africanos trazidos para as Américas como 

escravos, no mais longo processo de imigração forçada da história da 

humanidade. Destes, aproximadamente quatro milhões ou mais foram 

transportados para o Brasil. Ou seja: 40% dos africanos escravizados foram 

para vir trabalhar no nosso país: para plantar comida e produtos agrícolas de 

exportação (como a cana-de-açúcar, o tabaco, o algodão, o cacau, o café), para 

extrair ouro e diamantes das minas, para carregar tudo que fosse necessário, 

para construir casas, igrejas e ferrovias, para abrir e pavimentar ruas. Tudo 

isso, e ainda ensinar muitas técnicas produtivas e remédios para a população 

brasileira. Enfim, além da sua força de trabalho, trouxeram a sua civilização, 

seus conhecimentos e saberes (p92). 

Souza (2012, p.2) destaca que os Africanos chegaram no Brasil, e foram 

escravizados aqui, a força de trabalho do cativo potencializou os ganhos econômicos de 

países europeus que lucravam com o processo da Diáspora Africana. Os africanos que 

conseguiam superar a longa travessia marítima ao novo mundo, adotaram estratégias para 

manter viva suas manifestações culturais, e no processo de assimilação a aculturação da 

Cultura Eurocêntrica pelo qual passaram, não isento-os de manifestar a sua cultura, tendo 

em vista que são várias as manifestações de cultura de matriz africana que compõe o 

cenário multicultural e social brasileiro: samba, capoeira, dança afro, candomblé e 

umbanda, dentre outras.  

 

5.2.   A cultura afro-brasileira e a presença do Racismo  

 

Lima (2010) afirma que há várias influencias da cultura de matriz africana na 

sociedade brasileira, tal presença se deve a população negra, que mesmo escravizada, 

através da oralidade manteve viva as suas tradições e memórias. A autora entende ser 

preciso que as novas gerações de educadores, adotem uma posição cautelosa de não 

representar a história dos diversos povos africanos que por aqui chegaram, apenas 
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enquanto objetos de denominação, conversão ou escravização, deve-se adotar tal 

historicidade como instrumento pedagógico na tentativa de compreensão da realidade da 

sociedade brasileira.  

Na opinião de Lima (2006) há uma relação histórica da cultura Afro-

brasileira, dança, jogos, religiosidade, oralidade e musicalidade que precisam ser 

consideradas pelos educadores que pretendem dialogar com o tema das Africanidades 

brasileiras:  

Faríamos uma viagem perdida à África se fôssemos buscar lá as origens puras 

das religiões de matriz africana, ou dos ritmos, danças e brincadeiras com que 

hoje convivemos na nossa cultura popular. O candomblé, a capoeira, a 

congada, o maracatu são manifestações culturais nascidas no Brasil, e sob a 

forte marca da história da escravidão no nosso país, da mistura de povos 

africanos que aqui se deu e das relações que criaram entre si e com a 

sociedade. Na África encontraremos algumas de suas bases, mas nunca sua 

forma original. Certamente, todas estas manifestações têm profundas raízes 

africanas. Mas são africanamente brasileiras. Portanto, saibamos que vamos ao 

encontro da história da África e que nela encontraremos muitos conhecimentos 

para entendermos melhor a história do Brasil (e do mundo), mas não todas as 

chaves para compreendermos nossa diversidade cultural (p73). 

Silva (2014) corrobora ao afirmar que as contribuições dos povos africanos 

na constituição da cultura brasileira apresentam-se em diversos nichos de nossa sociedade, 

sejam elas expressadas pela culinária, pela comunicação e verbalização, pela 

musicalidade e pela dança, que em nosso país criou-se a partir das manifestações dos 

africanos, por exemplo, o samba, a festa religiosa do carnaval e do réveillon, o frevo, as 

vestimentas, a arte, a produção de instrumentos musicais, dentre outras. 

Recorremos a Macedo (apud Araújo e Morais, 2013) e a sua definição sobre o 

conceito de cultura, na sua opinião representa-se para além da arte, e a define como “um 

misto de valores, posturas, hábitos, lugares, conhecimentos, técnicas, identidades comuns 

e diversas, conceitos, saberes e fazeres múltiplos” (p.02). Lino (2003) considera que “por 

meio da cultura é que o indivíduo passa a se inserir na sociedade” (p. 75).  
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A relação entre cultura da Diáspora Africana e cultura Eurocêntrica em países 

multirraciais, como é o caso do Brasil, Gonçalves (2013) identifica no multiculturalismo 

cultural, um movimento que defende a diversidades das culturas que formam uma 

determinada nação, esta linha epistemológica, surgida nos Estudos Culturais, deve ser 

inserida nas ações do currículo escolar. Canen e Oliveira (apud Gonçalves, 2013) ao 

procurar inserir o multiculturalismo na discussão em sala de aula, consideram que:  

(...) o multiculturalismo é um termo polissêmico que engloba desde visões 

mais liberais ou folclóricas, que tratam da valorização da pluralidade cultural, 

até visões mais críticas, cujo foco é o questionamento a racismos, sexismos e 

preconceitos de forma geral, buscando perspectivas transformadoras nos 

espaços culturais, sociais e organizacionais (p.20). 

A presença do multiculturalismo na sala de aula possibilita ampliar os 

conhecimentos dos alunos sobre os povos africanos transportados para o Brasil. Para 

Cappeli (2007), este conhecimento sobre os povos de África, revelam para os alunos, os 

valores civilizatórios africanos, que geralmente eram baseados no gestual, na oralidade e 

na sonoridade. Souza (2012) corrobora ao considerar que: 

(...) a Cultura Afro-Brasileira tem formas muito valiosas e não se trata de achar 

que é um contexto perfeito, mas que trabalhar com tal cultura dialogando com 

a educação é uma das melhores formas de combater o racismo e a violência e 

de apresentar a História Afro-Brasileira em sua forma mais acessível a 

comunidade escolar. (SOUZA 2012, p 4) 

Silva (2014) destaca que a cultura de matriz africana deve ser referenciada 

entre aquelas que contribuíram na formação da nação brasileira, e justifica: 

(...) uma vez presente no país, dentre tantas outras dificuldades vivenciadas 

pelos negros como nos conta a história, uma delas foi justamente manter viva 

seu convívio com seus semelhantes e difusão das práticas costumeiras de 

geração a geração, o negro sofria demasiada pressão externa no intuito de 

perder sua cultura (p.28). 

Consideramos que ao dialogar sobre cultura afro-brasileira, temos que ter 

clareza de se trata de uma cultura construída pelo povo negro, que foi escravizado ao 
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chegar neste território, e superou todas as situações desfavoráveis e manteve sua cultura 

viva e promoveu adaptações que passaram a ter outra resignificação. Lino (2003) 

compreende que: 

A cultura negra pode ser vista como uma particularidade cultural construída 

historicamente por um grupo étnico/racial específico, não de maneira isolada, 

mas no contato com outros grupos e povos. Essa cultura faz-se presente no 

modo de vida do brasileiro, seja qual for o seu pertencimento étnico. Todavia, 

a sua predominância se dá entre os descendentes de africanos escravizados no 

Brasil, ou seja, o segmento negro da população (p.71). 

Conhecer África, saber sobre os valores civilizatórios africanos, valorizar a 

cultura brasileira de matriz africana, são aspectos que compõe o estudo sobre as 

Africanidades, recorremos a Silva (2006) ao considerar que: 

(...) estudar Africanidades Brasileiras significa estudar um jeito de ver a vida, o 

mundo, o trabalho, de conviver e lutar por sua dignidade, próprio dos 

descendentes de africanos que, ao participar da construção da nação brasileira, 

vão deixando nos outros grupos étnicos com que convivem suas influências, e, 

ao mesmo tempo, recebem e incorporam as daqueles (p.26). 

Entretanto, em nossa trajetória dos processos de escolarização na Educação 

Básica e no Ensino Superior, percebemos que os valores civilizatórios africanos são 

subrepresentados nas atividades de sala de aula. Outro aspecto relevante que sinalizamos 

relaciona-se ao cotidiano social brasileiro, pelo qual, a maioria da população negra se 

encontra na situação de vulnerabilidade social, dentro de um modus operandi, que 

promove a exclusão de pretos e pardos aos melhores espaços ocupacionais. Gebran e 

Luvizotto (2010) corroboram ao sinalizar que estudos realizados por entidades de 

pesquisas demográficas (IBGE, IPEA e IBASE), revelam que o negro passa por diversas 

dificuldades, devidas a sua condição fenotípica. Os autores ainda consideram que é 

preciso implementar ações afirmativas que combatam a discriminação racial. 

Em relação aos tipos de discriminação Almeida e Sampaio (2013) definem:  

(...) o racismo, o preconceito e a discriminação, entre outras formas de 
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opressão, se fazem presentes no país inteiro, independentemente de região, 

estado ou cidade, provenientes da reprodução de crenças e valores que ainda se 

encontram enraizados no seio da sociedade brasileira (p.03-04). 

O termo Raça define as características físicas ou fenotípicas de determinados 

grupos de pessoas, e adotam enquanto critérios: a cor de pele, o tipo de cabelo, os traços 

faciais para delimitar as características de um determinado grupo racial. O Movimento 

Negro Brasileiro utiliza o termo raça enquanto simbologia de valorização da cultura 

transmitida pela ancestralidade (BRASIL, 2013). 

Essa busca pela valorização da cultura transmitida pelos ancestrais, levou o 

Movimento Negro Brasileiro a denunciar o processo de exclusão social, que geralmente 

atinge a maioria dos pretos e pardos deste país. Para além da denúncia, este movimento 

social buscou promover um sentido de identidade e coletividade entre os irmãos negros, 

que alcançou a tomada de consciência sobre os processos de exclusão e a tentativa de 

superação das barreiras sociais e discriminatórias que assolam este contingente 

populacional na sociedade brasileira. Após está tomada de consciência, este coletivo 

reivindicou das autoridades públicas brasileiras, a elaboração de políticas públicas, que 

pudessem garantir cidadania e dignidade ao povo negro. Dentre os nichos sociais em que 

tornou-se emergencial a implantação e implementação de políticas públicas de ações 

afirmativas, a educação é um estratégico processo que busca promover a inclusão social 

de pretos e pardos nos melhores postos ocupacionais (BRASIL 2013). 

A história revela que na constituição da cultura brasileira, há grande 

influência da cultura de matriz africana, trazida pelos negros egressos de diferentes etnias 

do continente africano. O acesso ao conhecimento dessa história e dessa cultura no 

currículo escolar é deliberada legalmente pela Ler Federal nº. 10.639/03, que apresenta 

em seu: 

Art. 1º, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida 

dos seguintes artigos 26-A, 79-A e 79-B: Art. 26-A: Nos estabelecimentos de 

ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o 

ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. § 1º O conteúdo programático 

a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos 
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Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 

formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas 

áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. § 2º Os 

conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no 

âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística 

e de Literatura e História Brasileiras                                                                            

(BRASIL, 2013, p.75). 

Africanidades Brasileiras não constituem um novo conteúdo escolar, e sim 

uma área interdisciplinar, tendo em vista que todas as áreas do conhecimento a compõem, 

desde que abordadas sem desconsiderar a perspectiva da Cultura e da História dos povos 

africanos e contextualizar a situação social de pretos e pardos no Brasil. Silva (2006) 

esclarece que no processo de ensino-aprendizagem baseado numa pedagogia antirracista, 

deve-se “valorizar os princípios do respeito, reconstrução do discurso pedagógico e o 

estudo da recriação da diversificada matriz cultural brasileira” (p. 28). Sobretudo, a 

autora ainda orienta que:  

(...) estudar Africanidades Brasileiras significa estudar um jeito de ver a vida, o 

mundo, o trabalho, de conviver e lutar por sua dignidade, próprio dos 

descendentes de africanos que, ao participar da construção da nação brasileira, 

vão deixando nos outros grupos étnicos com que convivem suas influências, e, 

ao mesmo tempo, recebem e incorporam as daqueles (p.26). 

Borges (2010) considera que ao incluir nos currículos escolares os estudos 

sobre a Cultura afro-brasileira e História africana, revela-se o compromisso institucional 

da escola em inserir uma história que não havia sido contada. Tal história é daquelas 

vozes silenciadas pela sociedade, em razão de apenas valorizar os conteúdos e os saberes 

eurocêntricos, e ignorar a nossa maior riqueza, que é a diversidade cultural. O autor ainda 

compreende que: 

(...) o artigo 26, acrescido na Lei nº 9,394/1996, provoca bem mais do que a 

inclusão de novos conteúdos; exige que sejam repensadas relações étnico-

raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, condições oferecidas 

para a aprendizagem, objetivos táticos e explícitos da educação oferecida pelas 

escolas (p.72). 
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5.3.  Manifestação da cultura afro-brasileira na dança 

 

O processo de aculturação e assimilação promovido pela racionalidade do 

colonialismo europeu, na opinião de Silva (2006), levou a consideração de que os valores 

civilizatórios africanos eram atrasados se comparados aos modos de vida civilizatórios 

europeus. No Brasil, durante a segunda metade do século XX, os valores civilizatórios 

africanos inseridos na cultura nacional ampliam o seu espaço e reconhecimento, este é o 

caso das manifestações artísticas, religiosas culinárias, entre outras (BRASIL, 2015). 

Silva (2006) revela que do ponto de vista das Africanidades Brasileiras, é 

necessário que se inclua ritmos de matriz africana nas atividades do currículo escolar, que 

incluam a musicalidade nas intervenções pedagógicas voltadas atender crianças, jovens e 

adultos. Nesta ação da musicalidade, torna-se essencial a reprodução dos sons e ritmos de 

instrumentos típicos que estão associados as manifestações do movimentar e da dança de 

matriz africana.   

Butt (1995) considera que a dança é uma das mais antigas artes criadas pelo 

ser humano, e o movimento corporal torna-se a sua significativa forma de expressar seus 

sentimentos, que exterioriza seus impulsos e crenças. Nani (1998) corrobora ao sinalizar 

que a dança é uma arte que trabalha expressão gestual quanto facial através dos 

movimentos corporais, que possibilitam exteriorizar as emoções. 

Esta exteriorização pode ser identificada nas manifestações de dança de 

matriz africana, se a conceituação acima citada revela que a dança é uma tradição da 

história da humanidade, que passou por diversas adaptações e resignificações. Garcia e 

Hass (2003) compreendem que na dança afro-brasileira há elementos que revelam uma 

fusão de danças africanas com as danças brasileiras de origem europeia, estes elementos 

associam “movimentos característicos para as mãos, braços, cabeça, tronco, quadris 

(movimentação pélvica acentuada) e molejo, além de expressão facial e vestuário 

adequado” (p.174).  
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Milan e Soerense (2011) valorizam a representação da dança de matriz 

africana na formação da cultura brasileira, através da sua expressão corporal e da sua 

historicidade, torna-se uma importante ferramenta de conhecimento sobre a influencia da 

cultura africana em nossa sociedade. Revela-se uma oportunidade de conhecer as 

produções artísticas, estéticas, políticas e intelectuais da população negra brasileira. 

Dentre as manifestações da dança de matriz africana inseridas na cultura 

brasileira, destacamos o batuque como a mais antiga expressão da cultura popular. O 

batuque3 constitui numa dança composta por remelexos das ancas, sapateados, palmas, 

estalar de dedos, que teve grande importância para o surgimento do samba (MILAN e 

SOERENSE, 2011).  

Ellmerich (apud Milan e Soerense 2011) define samba enquanto uma:  

(...) dança de roda cantada e coreografada de origem angolana semelhante ao 

batuque, cujo nome derivou do quilombo semba. Os sambas mais populares no 

Brasil são os da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, e são derivados do batuque 

africano e classificados em samba breque, samba de roda, samba canção, 

samba-choro, samba de partido alto, sambas enredos (p.10). 

A capoeira é outra manifestação da cultura de matriz africana que reúne 

dança, luta, jogo, filosofia e arte, que inserida na cultura brasileira e amplamente 

praticada em vários países do mundo. Na opinião de Ellmerich (apud Milan e Soerense 

2011), esta manifestação da cultura brasileira de matriz africana sofreu perseguições no 

período escravista e na primeira república. Foram adotadas estratégias para que a 

capoeira pudesse se tornar uma prática social, dentre as ações enumera-se a introdução de 

cantigas, dança, representações cênicas, o jogo, que inseridas em rodas e ao som do 

berimbau, transformou o sentido da capoeira que expressava luta, e ampliou-se para uma 

atividade de divertimento, até alcançar o status de uma atividade esportiva 

(ELLMERICH apud Milan e Soerense, 2011). 

                                                           
3 O batuque definido por Ellmerich (apud Milan e Soerense 2011, p.8) como: “(...) designação genérica de 

dança de origem africana, acompanhada por instrumentos de percussão”.  
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Consideramos neste estudo que a capoeira e o maculelê podem ser um 

conteúdo que expresse nos alunos da Educação Básica, o sentido de ser social, crítico e 

histórico, e defendemos essa posição a partir da compreensão de alguns autores sobre a 

definição e representação da dança. Chiarani e Fassheber (2008) identificam na dança, 

que representa uma prática da expressão corporal, que possibilita o desenvolvimento 

global, e também pode ser entendida enquanto “linguagem que manifesta-se a partir da 

interação com o meio” (p.3). A definição de Laban (1978) também corrobora neste 

parágrafo, ao definir que dança “é uma relação do movimento com o expressar e o 

caracterizar uma ação sem o uso de palavras, sendo simplesmente apoiado a um fundo 

musical” (p.23). Foganholi (2011) compreende que a dança não se desconecta do 

contexto social, assume uma representação da realidade social pela qual é egressa, e 

ainda destaca que: 

(...) as danças provenientes da cultura popular que manifestam em seus sons e 

movimentos as histórias e os modos de ser, de viver e de ver o mundo de seus 

grupos de origem, preservando as tradições de seus antepassados. No entanto, é 

importante ressaltar que a concepção de danças brasileira aqui sugerida, deve 

considerar as resignificações atribuídas por cada geração de acordo com o 

contexto histórico e social que estão inseridas (p.91). 

Este estudo considera que a cultura afro-brasileira representada nas aulas de 

Educação Física através do conteúdo curricular dança, oportuniza promover a 

preservação dos valores civilizatórios de matriz africana que contribuíram na formação 

cultural e social da sociedade brasileira. (CHIARANI, FASSHEBER 2008). 

 

5.4.  A dança afro-brasileira e o ensino escolar 

 

Dentre as responsabilidades da escola enquanto instituição disseminadora de 

conhecimento e formadora de opinião, Silva (2011) sinaliza que trabalhar a diversidade 

cultural presente em nosso país, deve ser um compromisso assumido pelos educadores 
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com a finalidade de erradicar as formas de preconceito presentes no currículo escolar, e 

ainda considera que: 

(...) toda educação é cultura, torna-se possível, portanto, à medida que a 

aprendizagem de sistemas simbólicos, sócio-históricos e culturais ocorre por 

meio das relações dos atores sociais, o que se dá por meio da educação. Cabe 

então, indagar: educação ou educações? Da mesma forma que o entendimento 

de educação é pluralizado, também, o é de cultura. A compreensão, e a riqueza 

dessa pluralidade nos conduzem a refletir sobre a instituição escolar de maneira 

geral e, em específico, sobre a cultura e a educação escolar (p.16). 

No ensino da dança de matriz africana enquanto componente curricular da 

Educação Básica torna-se relevante inserir nesta abordagem as questões étnicas e 

culturais. Gebran et. al. (2010) consideram que a etnia deve ser problematizada em sala 

de aula, a considerar questões sociais, políticas e econômicas, com a finalidade de situar e 

entender os fenômenos étnicos contemporâneos, como: movimentos étnicos, grupos 

étnicos, guerra entre etnias, etnia cigana, negra, afro-americana, indígena. A defesa dos 

autores é de que nas atividades curriculares, a escola promova um ambiente 

informacional democrático que adote o diálogo para contextualizar a dança em conjunto 

as questões históricas, culturais, econômicas, políticas e sociais. 

Reconhecemos que a dança de matriz africana inserida no currículo escolar 

da Educação Básica tem legitimidade e legalidade através da perspectiva de inserção dos 

valores civilizatórios de matriz africana que está sinalizado no texto da Lei Federal nº. 

10.639/03, e na opinião de Messias (2012) este texto legal sinaliza que: 

[...] sobre a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana abre espaço para que as diversidades culturais oriundas da 

comunidade negra do Brasil sejam incluídas nas propostas curriculares das 

instituições de ensino das redes pública e privadas (p.04). 

Compreendemos que a inserção da dança de matriz africana no currículo 

escolar da Educação Básica também se sustenta no texto da Lei Federal nº. 10.639/03, 

devido a indicação da relevância social dos conteúdos, na tentativa de promoção de uma 

educação que atenda a realidade dos alunos: 
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§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá 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, 

resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, 

pertinentes à História do Brasil.  

Borges (2010, p.72) considera que a inclusão do estudo da cultura afro-

brasileira e história africana possibilita a transformação do currículo escolar de base 

eurocêntrica, e passa a valorizar a diversidade cultural brasileira. Borges (2010) 

corrobora ao destacar que:  

[...] O artigo 26, acrescido na Lei nº 9,394/1996, provoca bem mais do que a 

inclusão de novos conteúdos; exige que sejam repensadas relações étnico-

raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, condições oferecidas 

para a aprendizagem, objetivos táticos e explícitos da educação oferecida pelas 

escolas (p.72). 

A dança é um conteúdo curricular da Cultura Corporal que inserido na 

proposta de ensino e aprendizagem na Educação Básica, tem sido adotada nas aulas de 

Educação Física Escolar. A Educação Física na Base Nacional Curricular Comum (2017) 

tem a representação de um componente curricular que tematiza as práticas corporais, em 

suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações 

do patrimônio cultural da humanidade.  

Tal inserção do conteúdo dança no currículo da Educação Física Escolar, 

possibilita problematizar a pluralidade cultural, e oportuniza ao aluno, conhecer outras 

significações da cultura corporal de movimento. Sobretudo, ensinar dança deve 

contemporizar as manifestações corporais produzidas socialmente pelos diferentes grupos 

humanos (FERREIRA, 2010).  

Ferreira (2010) compreende a necessidade de se trabalhar o ensino da dança 

folclórica, na qual, a dança de matriz africana represente a manifestação popular, 

entretanto, torna-se essencial que tal abordagem cristalize-se de maneira crítica e 

transformadora, e busque “dialogar entre o mundo da dança e o mundo vivido pelo aluno, 
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utilizando-a como um meio para ampliar sua visão, para que o mesmo aluno seja um 

agente transformador da sociedade, objetivando sua transcendência” (p.11). 

6.  RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO DOS TEXTOS LEGAIS 

 

 

6.1.  Lei Federal nº. 10.639/03  

 

O surgimento da Lei federal 10.639/03 veio da necessidade de garantir a 

valorização e o ensino de História da África e da cultura afrobrasileira no currículo 

escolares na Educação Básica. A finalidade desta legislação e promoção deste ensino 

antirracista é o de garantir acesso dos alunos aos conhecimentos sobre os conteúdos 

curriculares sobre África e sobre a cultura brasileira de matriz africana, enquanto 

movimento de promoção da identidade racial e de combate ao racismo.  

Este texto legal substitui o Artigo 26A da LDB nº. 9.394/96, portanto, está a 

Lei Federal nº. 10.639/03 faz parte da LDB. A aprovação desta lei antirracista tramitou 

por algumas sessões na Câmara de Deputados e no Senado Federal. Sobretudo, esta lei 

foi um ganho a partir de muita luta dos movimentos sociais, em particular, o movimento 

negro brasileiro, que denunciou o racismo desde a década de 1970, e sinalizou a 

importância de promoção de sabres sobre África e sobre a cultura brasileira de matriz 

africana nos currículos escolares.  

Pereira e Silva (2012) sinalizam outro aspecto de ampla relevância e que 

contribuiu na luta pela inserção dos conteúdos de matriz africana nos currículos escolares, 

trata-se do resultado de pesquisas e os seus dados demográficos que indicavam a 

existência de uma ampla e significativa evasão de pretos e pardos nos diferentes sistemas 

de ensino público e privado brasileiro. Dentre as causas, encontraram a justificativa de 
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que nos currículos escolares não haviam “conteúdos afrocêntricos que valorizassem a 

cultura de matriz africana de maneira abrangente e positiva” (p.03). 

Pereira e Silva (2012) ainda ressaltam que na década de 1980, com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, denominada como constituição cidadã, em 

razão da ampliação dos direitos civis, este documento não apenas reconheceu a 

importância do valor da pluralidade cultural na composição de nossa nação, assim como, 

buscou inserir o combate à discriminação racial, como finalidade de promover a 

valorização das diferentes identidades étnicas. 

Entre os anos de 1995 e 1999, tramitou na Câmara de Deputados, o Projeto 

Lei de autoria do Deputado Paulo Paim, que indicava a obrigatoriedade da inserção dos 

conteúdos de matriz africana no currículo escolar da Educação Básica. Este projeto foi 

arquivado no ano de 1995, e no ano de 1999, o projeto teve a sua primeira aprovação em 

plenário, após passar por uma segunda reformulação de texto. 

Xavier e Dornelles (apud PERREIRA e SILVA 2012) destacam que: 

(...) estabelecendo a obrigatoriedade da inclusão, no currículo oficial da rede de 

ensino, da temática História e Cultura Afro-Brasileira. O projeto, no artigo 

primeiro, justifica a intenção de reconhecer a luta dos negros no Brasil na 

formação da sociedade nacional, resgatando sua contribuição (p.06).  

No ano de 2003, o então Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz 

Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei Federal nº. 10.396/03, pela qual, tornou-se a 

obrigatoriedade do ensino da História, Arte e Cultura Africana e Afrobrasileira. Este fato 

histórico foi de ampla importância para o reconhecimento dos valores civilizatórios 

africanos desenvolvidos pela comunidade negra no Brasil. A partir dessa implantação o 

desfio passou a ser a implementação desta lei e os conteúdos de matriz africana nos 

currículos da Educação Básica.   
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6.2.  Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacional 

para a Educação das Relações Ético- e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana (2013) 

 

O presente Plano Nacional para Implementação da Educação para Educação 

das Relações Étnico-Raciais é um documento elaborado pelo Ministério da Educação e 

pela Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, o qual a sua segunda 

edição foi lançada no ano de 2013.  

Este documento compreende uma estratégia de implementação da Lei Federal 

n°. 10.639/03. O documento destaca a importância de apresentar a temática étnico-racial 

nos níveis e modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino 

Médio, Educação Superior, Educação de Jovens e Adultos, Educação Tecnológica e 

Formação profissional, a qual aqui será apresentado o eixo Educação Básica com ênfase 

no ensino Infantil e Fundamental. 

O texto do Plano Nacional (2013) indica os objetivos para atender os mais 

diversos níveis de ensino:  

O presente Plano Nacional tem como objetivo central colaborar para que todos 

os sistemas de ensino cumpram as determinações legais com vistas a enfrentar 

as diferentes formas de preconceito racial, racismo e discriminação racial para 

garantir o direito de aprender a equidade educacional a fim de promover uma 

sociedade justa e solidária. Assim, são objetivos específicos do Plano 

Nacional:  

a) Cumprir e institucionalizar a implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, conjunto formado pelos textos da 

Lei n° 10.639/03, Resolução CNE/CP n° 01/2004, Parecer CNE/CP n° 

03/2004, e da Lei n° 11.645/08;  

b) Desenvolver ações estratégicas no âmbito da política de formação de 

professores(as), a fim de proporcionar o conhecimento e a valorização da 
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história dos povos africanos, da cultura afro-brasileira e da diversidade na 

construção histórica e cultural do país;  

c) Colaborar e construir com os sistemas de ensino, conselhos de educação, 

coordenações pedagógicas, gestores(as) educacionais, professores e demais 

segmentos afins, políticas públicas e processos pedagógicos para a 

implementação das Leis n° 10.639/03 e n° 11.645/08; d) Promover o 

desenvolvimento de pesquisas e produção de materiais didáticos e 

paradidáticos que valorizem, nacional e regionalmente, a cultura afro-brasileira 

e a diversidade;  

e) Colaborar na construção de indicadores que permitam o necessário 

acompanhamento, pelos poderes públicos e pela sociedade civil, da efetiva 

implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana; 

 f) Criar e consolidar agendas propositivas junto aos diversos atores do Plano 

Nacional para disseminar as Leis n° 10.639/03 e n° 11.645/08, junto a gestores 

e técnicos, no âmbito federal e nas gestões educacionais de municípios, estados 

e do Distrito Federal, garantindo condições adequadas para seu pleno 

desenvolvimento como política de Estado (p.19). 

A Educação Infantil na perspectiva do Plano Nacional (2013) é apresentada 

enquanto a fase pela qual a criança inicia o processo de socialização escolar, é de ampla 

importância, em razão de se tratar do primeiro contato com os diferentes grupos sociais e 

raciais, egressos de culturais diversificadas. Este documento reconhece o papel do 

educador nos processos educativos, sobretudo, na educação antirracista, torna-se 

relevante para oportunizar os alunos a conviverem com a diferença, assim, corrobora na 

tentativa de eliminação do preconceito no cotidiano escolar. 

O Plano Nacional (2013) é um documento norteador para que o educador 

desenvolva ações educativas com objetivo de combater o racismo. Apresentam-se 

orientações para que os professores desenvolvam uma práxis educativa na Educação 

infantil, e para isso tais ações são centrais: 
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a) Ampliar o acesso e o atendimento seguindo critérios de qualidade em 

educação infantil, possibilitando maior inclusão das crianças afrodescendentes;  

b) Assegurar formação inicial e continuada aos professores e profissionais 

desse nível de ensino para a incorporação dos conteúdos da cultura afro-

brasileira e indígena e o desenvolvimento de uma educação para as relações 

étnico-raciais;  

c) Explicitar nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil a 

importância da implementação de práticas que valorizem a diversidade étnica, 

religiosa, de gênero e de pessoas com deficiências pelas redes de ensino;  

d) Implementar nos Programas Nacionais do Livro Didático e Programa 

Nacional Biblioteca na Escola ações voltadas para as instituições de educação 

infantil, incluindo livros que possibilitem aos sistemas de ensino trabalhar com 

referenciais de diferentes culturas, especialmente a negra e a indígena;  

e) Efetuar ações de pesquisa, desenvolvimento e aquisição de materiais 

didático-pedagógicos que respeitem e promovam a diversidade, tais como: 

brinquedos, jogos, especialmente bonecas/os com diferentes características 

étnico-raciais, de gênero e portadoras de deficiência;  

f) Desenvolver ações articuladas junto ao INEP, IBGE e IPEA para produção 

de dados relacionados à situação da criança de 0 a 5 anos no que tange à 

diversidade e garantir o aperfeiçoamento na coleta de dados do INEP, na 

perspectiva de melhorar a visualização do cenário e a com preensão da situação 

da criança afrodescendente na educação infantil; 

g) Garantir a apoio técnico aos municípios para que implementem ações ou 

políticas de promoção da igualdade racial na educação infantil (p.49). 

Sobre o Ensino Fundamental, o Plano Nacional (2012) destaca a importância 

deste nível de ensino na formação social e cultural da criança e do adolescente, pois nele 

o conteúdo das Relações Étnico-Raciais poderá ser ampliado e aprofundado com o 

avanço dos anos de escolarização. A escola neste nível de ensino tem o dever de ensinar 

sobre a realidade das Relações Étnico-Raciais, com a finalidade de oportunizar uma 

formação cidadão, crítica, autônoma e livre de preconceitos e do racismo.  
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As ações do Plano Nacional (2013) no Ensino Fundamental visam atender 

estes objetos: 

a) Assegurar a formação inicial e continuada aos professores e profissionais 

dessa etapa de ensino para a incorporação dos conteúdos da cultura afro-

brasileira e indígena e o desenvolvimento de uma educação para as relações 

étnico-raciais; 

 b) Implementar ações, inclusive dos próprios educandos, de pesquisa, 

desenvolvimento e aquisição de materiais didático-pedagógicos que respeitem, 

valorizem e promovam a diversidade a fim de subsidiar práticas pedagógicas 

adequadas à educação para as relações étnico-raciais; 

c) Prover as bibliotecas e as salas de leitura de materiais didáticos e 

paradidáticos sobre a temática étnico-racial adequados à faixa etária e à região 

geográfica das crianças;  

d) Incentivar e garantir a participação dos pais e responsáveis pela criança na 

construção do projeto político-pedagógico e na discussão sobre a temática 

étnico-racial; 

 e) Abordar a temática étnico-racial como conteúdo multidisciplinar e 

interdisciplinar durante todo o ano letivo, buscando construir projetos 

pedagógicos que valorizem os saberes comunitários e a oralidade, como 

instrumentos construtores de processos de aprendizagem; 

 f) Construir coletivamente alternativas pedagógicas com suporte de recursos 

didáticos adequa dos e utilizar materiais para didáticos sobre a temática; 

 g) Propiciar, nas coordenações pedagógicas, o resgate e acesso a referências 

históricas, culturais, geográficas, linguísticas e científicas nas temáticas da 

diversidade;  

h) Apoiar a organização de um trabalho pedagógico que contribua para a 

formação e fortalecimento da autoestima dos jovens, dos(as) docentes e demais 

profissionais da educação (p. 50 - 51). 
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O processo de implementação da Lei Federal nº. 10.639/03, através do Plano 

Nacional (2013), revela um compromisso das autoridades públicas do Ministério da 

Educação com a finalidade de promover nas escolas um ensino comprometido com a 

diversidade e com o combate ao racismo. No entanto, que tem sido as estratégias de 

implementação nas redes públicas municipais e estaduais? Os professores que não 

tiveram em suas graduações o contato com este conteúdo, tem tido a oportunidade de 

acesso aos conteúdos de uma educação antirracista? O ensino dos conteúdos sobre 

História de África e conteúdos da Diáspora Africana devem ser ampliados para outras 

áreas do conhecimento, como a Educação Física?  

Brito (2015, p.86) considera que as questões relacionadas para Educação das 

Relações Étnico-Raciais dentro do âmbito escolar, estão em pleno avanço no 

entendimento e reconhecimento da importância de conhecer a história da Diáspora 

africana e todo contexto cultural que contribuiu para formação da sociedade brasileira. 

Outro aspecto que o autor sinaliza é de que o conhecimento sobre cultura afro-brasileira 

possibilita a redução das práticas discriminatórias das quais os afro-brasileiros são mais 

vitimizados. Consideramos que seja essencial para outras áreas do currículo escolar terem 

a inserção dos conteúdos da Diáspora Africana, disciplinas escolares como Educação 

Física (Capoeira, Samba, Funk, Hip hop, Jongo), Matemática (Jogos Etnomatemáticos) e 

Geografia (Cartografia e Demografia) apresentam conteúdos em sua grade curricular que 

contribuem na formação de um currículo escolar plural e antirracista.   

 

 

6.3.   Conteúdo Básico Comum, Secretaria de Estado de Educação – Minas 

Gerais (CBC, 2005) 

 

O Conteúdo Básico Comum (CBC) procura oferecer as escolas do Estado de 

Minas Gerais, uma base curricular comum, com intuito de proporcionar conhecimentos 
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aos alunos, que alcancem relevância social para formação da cidadania. O CBC sugere os 

blocos de conteúdos que podem ser trabalhados em cada ano de escolarização. Este 

documento representa uma base curricular, semelhante ao adotada em outros Estados 

brasileiros, porém, alguns questionamentos são feitos ao seu modelo, dentre elas, busca-

se saber se atende a ampla diversidade? Tendo em vista as distintas realidades do Estado 

de Minas Gerais, o jovem de Diamantina não vive a mesma realidade do jovem de Belo 

Horizonte, que difere da realidade do jovem de Muzambinho, que difere do jovem de 

Paracatu, que difere da realidade da juventude de Varginha.   

O documento apresenta divisões por áreas de conhecimento, o CBC de 

Educação Física, encontra-se as indicações sobre o ensino do conteúdo dança, e no 

ensino fundamental e no ensino médio, apresenta-se como eixo temático: IV - Dança e 

Expressão Rítmica. Este conteúdo é apresentado no documento como uma manifestação 

cultural e corporal do movimento, pela qual considera-se ter ampla importância no 

desenvolvimento do ensino, pois a dana está presente nas mais diversas culturas. O CBC 

(2005), sinaliza que:  

A dança instiga a percepção dos corpos uns dos outros, o diálogo, a vivência de 

diferentes ritmos, melodias e harmonias, enfim, ensina a sentir, a pensar, a agir 

e a comunicar se. Isso permite àquele que dança uma aproximação com a 

sensibilidade, com o belo e a própria vida. Uma questão comum na Educação 

Física, e que merece ser problematizada nas aulas, diz respeito ao preconceito 

existente em relação aos homens que dançam. Preconceitos enraizados nos 

modos conservadores de agir e pensar, construídos social e culturalmente por 

nossa sociedade. Essa relação entre homens e mulheres pode ser repensada em 

nossa sociedade e, certamente, a dança em muito poderá contribuir para isso 

(p.46). 

O CBC (2005) revela valores que norteiam o ensino da dança enquanto 

representação cultural, e indica que não pode ser ensinada sem ter problematização e 

contextualização social, além de ser evitar que a dança se resuma a mera repetição 

mecânica. Este documento reconhece as práticas da dança enquanto manifestações 

populares, torna-se uma importante ferramenta de conhecimento histórico, que deve ser 
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vivenciada pelos alunos, com a finalidade de promover compreensão sobre as diferentes 

expressões corporais que representam a diversidade da sociedade brasileira. 

A dança é uma rica possibilidade de trabalhar os movimentos expressivos, mas 

não é a única forma. Podemos criar oportunidades para os alunos vivenciarem 

a pantomima, a produção de sons com o próprio corpo, a dramatização. Neste 

caso, como na dança, o trabalho de improvisação deve ser considerado, pois 

envolve imaginação, expressividade e espontaneidade (p.47). 

 

 

6.4.  Diretrizes para o ensino da Educação Física Escolar Mineira (2005) 

 

As diretrizes para o ensino da Educação Física Escolar, refere-se a uma parte 

do CBC (2005), que está dividido em cinco Diretrizes, que orientam o professor para o 

desenvolvimento das fases de ensino: 

 (...) o compromisso com uma Educação Física voltada para a formação cidadã 

dos alunos deve ser orientado, sobretudo, pelas seguintes diretrizes:  

• Corpo concebido na sua totalidade; 

 • A qualidade de vida como requisito para a vivência corporal plena;  

• As práticas corporais como linguagem; 

 • A ludicidade como essência da vivência corporal;  

• A escolarização como tempo de vivência de direitos;  

• A democracia como fundamento do exercício da cidadania;  

• A ética e a estética como princípios norteadores da formação humana  

(p.17).  
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6.5.   Conteúdo Básico Comum (CBC) de Educação Física do Ensino 

Fundamental da 6º aos 9º anos (2005) 

 

O Conteúdo Básico Comum (CBC, 2005) se apresenta dividido em eixos, 

dentro desses eixos o conteúdo foi organizado em tabelas, onde apresentam tópicos e 

habilidades a serem desenvolvidos nas ações educativas. Não identificamos neste 

documento a qual ano de ensino cada tópico deve ser desenvolvido, consideramos que o 

documento está apresentado de maneira generalizada, o que entendemos é que o 

professor terá autonomia para desenvolver as habilidades que se adaptem aos anos do 

ensino fundamental. 

As tabelas apresentadas abaixo foram selecionadas no documento CBC 

(2005) de Educação Física do Estado de Minas Gerais, e nossa tentativa é para facilitar a 

exposição durante a leitura deste trabalho, entretanto, neste eixo não encontramos 

nenhum dado relacionado as manifestações culturais de matriz africana: 

 

Eixo Temático IV Dança e Movimentos Expressivos Temas: Dança Criativa, Dramatização, 

Pantomima (CBC, 2005, p.62,63,64) 

 

 

TÓPICOS HABILIDADES 

18. Elementos constitutivos da dança: formas, 

espaço, tempo 

18.1. Vivenciar os elementos constitutivos da dança. 

18.2. Identificar os elementos constitutivos da dança. 
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19. O corpo na dança e nos movimentos 

expressivos 

19.1. Vivenciar o movimento em diferentes ritmos. 

19.2. Articular o gesto com sons e ritmos produzidos 

pelo próprio corpo, por diferentes objetos e 

instrumentos musicais. 

19.3. Expressar sentimentos e ideias utilizando as 

múltiplas linguagens do corpo. 

19.4. Conhecer as possibilidades do corpo na dança: 

impulsionar, dobrar, flexionar, contrair, elevar, alongar, 

relaxar, dentre outras. 19.5. Reconhecer as 

possibilidades corporais de pessoas portadoras de 

necessidades especiais na dança e nos movimentos 

expressivos. 

 

20. Criação e improvisação 

20.1. Vivenciar processos de criação e improvisação. 

20.2. Compor pequenas coreografias a partir de temas, 

materiais ou músicas. 

 

21. A diversidade cultural nas danças brasileiras 

21.1. Reconhecer a pluralidade das manifestações 

culturais na dança em nosso país. 

21.2. Vivenciar diferentes manifestações culturais da 

dança. 

22. Dança e mídia 

 

22.1. Identificar estereótipos na dança. 

22.2. Identificar a influência da mídia nas formas de 

dançar. 

23. Dança como meio de desenvolvimento de 

valores e atitudes 

23.1. Compreender a dança como meio de 

desenvolvimento de valores e atitudes (afetividade, 

confiança, criatividade, sensibilidade, respeito às 

diferenças, inclusão). 

24. Dança e relações de gênero 24.1. Identificar a dança como possibilidade de 

superação de preconceitos. 

24.2. Compreender as relações sociais entre homens e 

mulheres na dança. 

XII - Características de cada modalidade de • Identificar as características das danças e dos 
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dança. 

XIII - A dança nos eventos escolares: festivais. 

movimentos expressivos. 

• Vivenciar a dança em eventos escolares 

 

Na leitura do CBC (2005, 42), no Eixo Temático II, que trata dos temas: 

Jogos Populares, Jogos Esportivos, Jogos de Raquete, Jogos de Salão e Capoeira, 

encontramos dados sobre manifestação da cultura de matriz africana. A capoeira é uma 

manifestação brasileira de matriz africana, que está presente nas aulas de Educação 

Física, enquanto conteúdo da Cultura Corporal de Movimento, e em alguns momentos há 

sinalização deste conteúdo como luta, e em outros momentos considerada como dança. 

Sobretudo, compreendemos que a capoeira apresenta características marcantes de um 

elemento corporal da dança, e devido a sua historicidade e a riqueza do acervo de gestos 

motores, torna-se uma importante ferramenta de aprendizagem no combate ao racismo 

nas aulas de Educação Física Escolar.  

 

Eixo Temático II Jogos e Brincadeiras Temas:  

Jogos de Rua, Jogos de Salão e Capoeira (CBC, p.59) 

 

 

 

 

 

 

TOPICOS HABILIDADES 

 

12. Origem e história da capoeira 

 

 

12.1. Conhecer a origem e a história da 

capoeira. 

12.2. Diferenciar a capoeira angola da capoeira 

regional. 

 

 

13. Elementos básicos da capoeira 

 

 

   13.1. Identificar os elementos básicos da 

capoeira. 

13.2. Vivenciar elementos básicos da capoeira 
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7.   Descrição dos Resultados 

 

A partir das leituras feitas podemos notar nesta pesquisa que a cultura afro-

brasileira mesmo considerada enquanto importante contribuidora para formação da 

cultura do país, ainda existem pensamentos e ações que a desqualificam enquanto ao seu 

padrão erudito, estético, político e cultural. A influência do currículo eurocêntrico tem 

sido uma barreira na implementação da Lei Federal nº. 10.639/03, imagine se esta lei não 

tivesse sido promulgada, estaríamos convivendo com o racismo velado sem ter as 

denúncias e mantendo a naturalização do preconceito de cor?    

Com a criação da Legislação Federal antirracista, os movimentos sociais, em 

especial o Movimento Social Negro, buscou ampliar os espaços de denúncia ao racismo e 

de promoção da formação da identidade racial. Este movimento conseguiu inserir na 

agenda das políticas públicas educacionais no Brasil, a visibilidade da realidade racial em 

nosso país.  

Conhecer a história dos ancestrais negros revela aos jovens pretos e pardos 

uma história vai para além daquela dos livros didáticos, que se resume a libertação dos 

escravos no século XIX, sobremaneira, a legislação busca revelar os movimentos 

cotidianos que buscam dar notoriedade a população negra, tais eventos como a Marcha 

Zumbi dos Palmares, no ano de 2005, que reuniu milhares de pessoas nas ruas do Distrito 

Federal, para exigir do Estado brasileiro a promoção de políticas de ações afirmativas. As 

cotas raciais alcançaram ampla divulgação nas agendas públicas a partir deste 

movimento, e isso deve estar sendo apresentado aos jovens nos bancos escolares. Esse 

conhecer estes fatos fortalece o pertencimento identitário racial.   

Consideramos que o Plano Nacional De Implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacional para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2012), satisfatoriamente, revela-se um 

documento de apoio aos professores que desenvolvem uma pedagogia progressista, com 

finalidade de combater o racismo no currículo escolar. 
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Em relação ao CBC (2005), não temos a mesma impressão do que 

mencionamos no parágrafo anterior, em razão de encontrarmos poucos dados que 

relacionam aos conteúdos de cultura de matriz africana e afro-brasileira Quais saberes 

devem ser priorizados no ensino da Educação Básica? Esta questão de poder também é 

sinalizada na Cultura Corporal de Movimento, a cultura corporal afro-brasileira se 

apresenta dentro do conceito de corporeidade, dentro dos tópicos apresentados no CBC, 

percebemos que no item 21, encontra-se sinalizado a diversidade cultural nas danças 

brasileiras, e entendemos que seja relacionado aos estudos das Africanidades e Dança 

Afro-brasileira.   

No conteúdo capoeira, que está presente no eixo temático II do CBC, Jogos e 

Brincadeiras, percebemos uma significativa ligação com o ensino da história brasileira, 

pois nos tópicos menciona-se sobre o ensino da história da capoeira, além de sinalizar a 

sua diferença de estilos, entre a angola e regional. No segundo tópico apresenta-se como 

tema, os elementos básicos do ensino de capoeira, que relaciona-se as vivências, o que 

compreendemos é que há sugestão de realizar na aula dos movimentos básicos, deve ser 

utilizado os instrumentos berimbau e atabaque. Além disso, consideramos que no texto 

deste documento há percepções de que os movimentos característicos das danças 

populares devem ser uma ferramenta de transmissão e aprendizagem sobre cultura e 

história Africana e Afro brasileira. 

Consideramos que tanto os conteúdos para Educação para Relações Étnico-

Raciais, como as manifestações da cultura afro-brasileira, promovem a identidade racial 

do sujeito negro, e através da oportunidade de acumular experiências, alcançam o seu 

pertencimento identitário a um grupo racial em razão de conhecer a sua própria história. 

Estas vivências acumuladas pelo sujeito, são resultantes do processo histórico em que 

seus ancestrais foram inseridos, sobremaneira, buscaram transmitir seus conhecimentos e 

ensinamentos através da oralidade, transmitido por gerações, sobretudo, o processo de 

socialização escolar, corrobora na construção identitária deste sujeito negro, em busca da 

sua transformação social.  

 



 

45 
 

Entendemos que a dança de matriz africana seja um significante conteúdo, 

que represente este elo entre o tempo de escolarização e a cultura popular negra 

transmitida pelas gerações. Dentre as manifestações que apresentam legitimidade e 

relevância, este estudo se desenvolveu pela cultura de matriz africana, porém, não 

buscamos aprofundar, em razão da delimitação do objeto e do tema, que por si já 

apresenta-se amplo. As manifestações culturais brasileiras de matriz africana inseridas no 

currículo escolar, tem como base o caráter legal da legislação vigente, e torna-se legitima 

em virtude do que representa a cultura de uma significativa parcela da população 

brasileira.  

 

 

8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

 

Com a Diáspora Africana, os africanos trazidos ao Brasil, enquanto 

trabalhadores privados de sua liberdade, que foram deslocados para condições desumanas 

de trabalho, chegaram nestas terras da colônia portuguesa, totalmente desconhecida para 

eles, e contribuíram na construção dos pilares arquitetônicos e culturais que formaram a 

sociedade brasileira. As suas contribuições superaram as condições de aculturação e 

assimilação pela qual foram submetidos, desenvolveram aqui o seu modo de viver, 

apresentaram sua culinária, sua dança, seus conhecimentos sobre a terra, conhecimentos 

sobre a vida, desenvolveram a sua religião e cultura. Essa representação cultural de 

matriz africana incorporada na formação cultural do nosso país, assim, como a cultura 

europeia e indígena.  

Os filhos da Diáspora Africana, mesmo sendo parte fundamental para 

construção identitária e cultural do Brasil, no censo IBGE 2010 passou a representar a 

maioria da população brasileira, não isentam de negros e seus descendentes sofrerem atos 
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de preconceito e racismo devido a sua condição correlata fenotípica. Este preconceito 

racial pode ser identificado nas escolas de Educação Básica através dos seus currículos, e 

nas práticas didático-pedagógicos inseridos na cultura escolar. Nos livros didáticos, a 

representação do negro que mais se apresenta é do período escravocrata, além disso, a 

imagem do negro na mídia não é adotada nos trabalhos escolares expostos nos anos 

iniciais do ensino fundamental. Consideramos que a cultura de matriz africana não tem 

sido bem dialogada nas escolas e percebe-se que há um deslocamento de sua real 

importância para construção cultural do país, desloca-se para segundo e terceiros planos.  

Com a realização desta pesquisa de trabalho de conclusão de curso de 

graduação, podemos apresentar alguns dados que possibilitam emitir reflexões a respeito 

do ensino da história africana e afro-brasileira no currículo das escolas da Educação 

Básica.  Com a promulgação da Lei Federal nº. 10.639/03, consideramos que os 

conteúdos de matriz africana inseridos no currículo escolar das escolas brasileiras, pode 

representar ao aluno preto e pardo, a inserção da cultura do seu povo, acumulada na 

história deste país, e corrobora na construção e fortalecimento de sua identidade racial. 

Compreendemos que estes conteúdos de matriz africana devem estar inseridos nos planos 

de ensino nas aulas de Educação Física na Educação Básica, a questão é saber ser de fato, 

a herança esportivizante e biologizante da cultura eurocêntrica desta área possibilita 

inserir nos currículos as manifestações culturais brasileiras de matriz africana? 

Entendemos que as aulas de Educação Física podem ser parceiras na promoção da 

identidade racial dos alunos pretos e pardos, e na construção de respeito dos alunos 

brancos em relação a cultura de matriz africana. O conteúdo dança representa a nossa 

história, a historicidade de nossa nação passa pela cultura de matriz africana, este 

conhecimento possibilita a todos os alunos desenvolver as dimensões atitudinais de 

conteúdos que prevaleça a superação do racismo no ambiente escolar. 

O maior desafio para fomentar o combate ao racismo no currículo escolar tem 

sido a implementação da Lei Federal nº. 10.639/03, que após mais de uma década de 

implantação, ainda é desconhecida nas escolas, e pouco dialogada entre os professores. 

As ações de promoção da cultura de matriz africana não são restritas as disciplinas de 

história, artes e língua portuguesa, por isso, nosso posicionamento é defender a inserção 
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destes conteúdos em outras áreas do conhecimento do currículo escolar da Educação 

Básica, por exemplo, a Educação Física com trabalho interdisciplinar em conjunto a 

Artes e História deve desenvolver um excelente projeto de ação. Esta ação 

interdisciplinar está prevista no Plano Nacional ou Diretrizes Curriculares para 

Implementação da Educação para Relações Étnico-Raciais, e neste documento, os 

professores e gestores escolares encontram embasamento para desenvolver este trabalho, 

com a possibilidade de implementar este conteúdo nas escolas brasileiras. 

Com a realização desta pesquisa e a experiência empírica acumulada nos 

estágios supervisionados, também podemos perceber o quanto se necessita avançar na 

promoção da Educação para Relações Étnico-Raciais nas escolas de Diamantina-MG. 

Compreendemos que seja necessário realizar um estudo sobre as ações escolares que se 

baseiam na perspectiva do multiculturalismo, com vistas a desenvolver um ensino 

antirracista. Este encaminhamento se justifica em razão do tempo de escolarização na 

Educação Básica ser essencial na formação da identidade da criança e do jovem, e ao 

passar conhecer os conteúdos que possibilitam a redução do racismo, teremos a 

oportunidade de construir outro modelo de sociedade, devido a transformação dos 

sujeitos que nela vivem.  

Devido ao tempo destinado a pesquisa se tornou inviável aprofundar nos 

estudos, por esse motivo, acreditamos que o estudo nesta temática da Educação para 

Relações Étnico-Raciais seja retomado, numa formação continuada, seja ela em curso 

lato senso ou stricto senso. 
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