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RESUMO 
 
O Brasil é um país que foi colonizado e com isso tem uma grande e rica diversidade cultural. 
Desde pequeno ouvimos falar que somos fruto da miscigenação do branco, do negro e do índio 
e que vivemos em uma democracia racial. A cultura popular pode ser definida como elementos 
específicos de uma determinada população, refletindo diretamente no modo de pensar e agir de 
cada indivíduo, além de ser um fator de autoafirmação e de identidade de um povo. O direito a 
cultura é garantido por lei e assim diz a constituição de 1988 em seu artigo 215: “O Estado 
garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, 
e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”. Além disso trata 
da proteção das manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de 
outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 
Apesar dessa garantia, os direitos culturais tem limitações e muitas vezes não aparecem de 
maneira que deveriam ser trabalhados (são ineficazes e inexistentes em sua maioria). A cultura 
popular afro-brasileira é trabalhada nas escolas? Com que enfoque?  
Poucos são os estudos relacionados à colonização e suas heranças, especialmente a cultura da 
população negra. Tem se observado que escolares, especialmente crianças com faixa etária de 
cinco a dez anos são preteridas e preferem se autoafirmar mulatas. Com isso, objetivo deste 
estudo foi analisar como opera as relações raciais em interface com a cultura e a identidade, 
enfatizando a cultura afro-brasileira nas escolas; visando identificar de que forma ela é tratada 
na área da educação.  
Será uma pesquisa qualitativa, que utilizará como instrumento a coleta de dados: pesquisa 
bibliográfica e análise documental. 
 
Palavras-Chave: Cultura. Cultura Popular. Cultura Afro-brasileira. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tema deste trabalho de conclusão de curso, A cultura afro-brasileira nas escolas, foi 

pensado na tentativa de desmistificar o pré-conceito que a sociedade possui em cima de cultura, 

cultura popular e cultura afro-brasileira. A falta de valorização e de reconhecimento deste 

conjunto de manifestações culturais que fazem parte da nossa sociedade acarreta graves danos 

para a população negra que fora marginalizada e até hoje sofre as consequências disso.  

Para entender o que é cultura no sentido mais amplo da palavra, é necessário entender 

os muitos caminhos que grupos humanos percorreram para poder desenvolver a humanidade e 

manter sua existência. Houve contatos e conflitos com outros povos para que pudessem realizar 

a mesma tarefa que garantisse a sobrevivência. Ao longo da história foram registradas 

transformações por que passam as culturas, sendo elas movidas por forças internas, seja em 

consequência desses contatos e conflitos ou até mesmo por ambos. Segundo Laraia (2009), ao 

discutirmos sobre cultura é necessário termos sempre em mente a humanidade em toda a sua 

riqueza e multiplicidade de formas de existência. As realidades dos agrupamentos humanos são 

complexas e as características que os unem e diferenciam, e a cultura as expressa. 

No imaginário popular, há uma cultura lida como superior a outra, que difere quanto a 

sua classificação: a cultura popular e erudita. Quando é falado sobre cultura popular e mais 

especificadamente a cultura afro-brasileira, muitas vezes as pessoas olham com desprezo pois 

a tendência é considerar cultura apenas aquilo que é valorizado no exterior, ignorando os vários 

conjuntos de códigos que permitiram a sobrevivência dos humanos na sociedade; foi através da 

cultura que o homem se distanciou do animal e pode garantir a sua sobrevivência, e situações 

diversas necessitam de medidas diferentes, é o que ocorre com a cultura de diferentes povos. 

A cultura, mais do que herança genética, determina o comportamento do homem e 

justifica suas realizações, além de ser um processo acumulativo, resultante de toda a experiência 

história das gerações anteriores. Ela é maleável e está sempre resignificando-se; além disto, não 

pode ser considerada nem única nem universal pois é um processo natural que modifica-se 

conforme há necessidade. Ademais, cultura é um processo que limita ou estimula a ação criativa 

do indivíduo. 

Para que a valorização da cultura popular e cultura afro-brasileira aconteça, é necessário 

enxergar as diferenças presente no nosso país e acabar com o mito da democracia racial, que de 
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fato nunca existiu. A resistência em admitir que há enormes disparidades entre os costumes da 

população e existe uma cultura sobreposta a outra garante que este privilégio continue 

prevalecendo e perpetue as próximas gerações que estão por vir. 

O objetivo deste estudo foi analisar como opera as relações raciais em interface com a 

cultura e a identidade, com ênfase na cultura afro-brasileira nas escolas; visando identificar de 

que forma ela é tratada na educação uma vez que crianças e adolescentes negros estão presentes 

no ambiente escolar e falta representatividade dentro da nossa sociedade altamente influenciada 

por uma cultura dominante, cuja mídia transmite e consolida um padrão europeu de beleza. 

Pretende-se também verificar como a cultura popular afro-brasileira é tratada nos documentos 

oficiais da área educacional, uma vez que o direito a cultura é garantido por lei. 

Para entender melhor o que é cultura e como ela se aplica na sociedade atual, o presente 

estudo adotou a abordagem qualitativa na qual seus “[...] dados qualitativos consistem em 

descrições detalhadas de situações com o objetivo de compreender os indivíduos em seus 

próprios termos.” (GOLDENBERG, 2007,p.53). Assim, a abordagem qualitativa aplica-se ao 

estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, 

produto das interpretações que os seres humanos fazem de como vivem, constroem seus 

artefatos e a si mesmos, sentem e pensam (TURATO et al, 2008 apud CAVALCANTE; 

CALIXTO; PINHEIRO, 2014). Além disso, a pesquisa é de caráter exploratório que “[...] têm 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo 

principal o aprimoramento de idéias ou descobertas de intuições [...]”. (GIL, p.41). Dessa forma 

o problema pesquisado utilizou-se de instrumentos de coleta de dados como pesquisas 

bibliográficas e análise documental. 

O trabalho está estruturado em 6 seções e cada uma com suas subseções, que foram 

acrescentadas conforme a necessidade de pesquisa. A primeira seção é a introdução, que 

contextualiza a temática apresenta o problema de pesquisa, os objetivos e os procedimentos 

metodológicos. Logo em seguida a segunda seção trata sobre Cultura: conceitos e concepções: 

como ela surgiu, a etimologia da palavra, como opera e garantiu a sobrevivência humana e a 

diferença entre cultura erudita e a popular. Na terceira seção, é abordado o tema Indústria 

Cultural, Cultura Popular e Cultura Afro-brasileira e seus subtópicos: qual a relação da 

indústria cultural o padrão de cultura estabelecido a ser seguido na sociedade atual, as 

características da cultura Popular e as características da cultura Afro-brasileira. A seção número 

quatro relaciona Cultura, Identidade e Educação: estes elementos estão interligados e cada 
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subtópico representa o por quê. Na seção número cinco é trabalhado o tema Cultura Afro-

brasileira e Educação: nas subseções, a cultura e a legislação, reforçando a obrigatoriedade da 

abordagem do tema em sala de aula e logo em seguida como ela é trabalhada nas escolas. Já na 

reta final do trabalho, a seção seis de Análise de dados que analisa a pesquisa no contexto geral 

e caracteriza como opera a apropriação cultural seguida da seção sete de considerações finais 

sobre o tema e no final do trabalho encontra-se as referências utilizadas. 
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2 CULTURA: CONCEITOS E CONCEPÇÕES 

 

Esta seção começa com a tentativa de desmistificar e pontuar claramente o conceito de 

cultura. Ainda há poucos debates a respeito do tema e é importante esclarecer o verdadeiro 

signo desta palavra, tendo em vista que sempre quando tratam de cultura é a partir do ponto de 

vista do narrador e muitas vezes de uma maneira inadequada. Já apontava DaMatta (1999): 

“Nossa atenção ao conceito de cultura é inversamente proporcional à paixão com que falamos 

sobre os seus produtos.”  Este embate é pertinente no ano de 2017 pois ainda há uma parcela 

de pessoas que classificam cultura na dualidade: Cultura e culturas, como sendo uma mais 

refinada que a outra. O autor ainda aponta: “Arte, música, literatura, teatro e cinema são, como 

no futebol, quase sempre discutidos, enquanto a grande categoria que permite alterar estas 

coisas - a ideia de cultura - é ignorada.”  

A ideia errada do conceito de cultura deu brecha para que um microempresário criasse 

um projeto de lei1 que classificaria um gênero musical como cólera da sociedade moderna e 

proibiria este ritmo musical por todo país. Ele partiu de um pressuposto a partir do seu gosto 

musical e conseguiu reunir mais de 20 mil assinaturas para levar ao Senado e ser julgada. Ora, 

então só o gosto musical dele faz parte da cultura? O que torna um gênero melhor que o outro?  

Para esclarecer isso, a primeira parte desta seção tratará de definir o que é cultura: como 

ela surgiu, como ela pode ser definida e como ocorrem os processos culturais. 

 

2.1 Cultura e etimologia 

 

O entendimento que temos hoje sobre cultura vem sendo discutindo ao longo do tempo 

pela modernidade, mas o interesse por esses debates atualmente se faz tanto na esfera política 

e/ou na vida cotidiana. Uma problematização pertinente pelo motivo citado anteriormente no 

texto e também pelo fato de estarmos vivendo a era do American way of life,  que em português 

                                                           
1 Essa sugestão legislativa tramita no congresso desde o início do mês de maio de 2017. A ideia surgiu do 
microempresário Marcelo Alonso, dono da página “Funk é lixo”, que demonstra ser totalmente contrário ao  
funk pois diz que o ritmo musical faz apologia ao crime e degrada a imagem das mulheres. O projeto de lei 
ainda não tem data definida para começar a ser debatido nem posto em votação, e seu relator será o Senador 
Romário (PSB/RJ). 
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quer dizer “jeito ou estilo americano”, expressão aplicada a um estilo de vida que funcionaria 

como referência de auto-imagem para a maioria dos habitantes dos Estados Unidos da América.  

A palavra “culture” tinha no seu antepassado etimológico o sentido de "agricultura" (do 

latim culturae, que significa “ação de tratar”, “cultivar” e "cultivar conhecimentos"), o qual 

originou-se de outro termo latino, colere, que quer dizer “cultivar as plantas”), significado que 

a palavra mantém ainda hoje em determinados contextos. 

No século XVIII alguns intelectuais alemães passaram a chamar de Kultur a sua própria 

contribuição para a humanidade, em termos de maneiras de estar no mundo, de produzir e 

apreciar obras de arte e literatura, de pensar e organizar sistemas religiosos e filosóficos – 

especialmente todo aquele conjunto de coisas que eles consideravam superiores e que os 

diferenciava do resto do mundo, a Cultura passou a ser escrita com letra maiúscula e no singular. 

Maiúscula porque era tida como um status muito elevado; no singular porque era entendida 

como única. E se era elevada e única, foi logo tomada como modelo a ser atingido pelas outras 

sociedades (VEIGA-NETO, 2003). Desta forma, durante muito tempo foi sustentada a ideia 

que existia uma monocultura, pensada como única e universal. 

Segundo Laraia (2009), conceito de Cultura como é utilizado atualmente foi definido 

pela primeira vez por Edward B. Tylor (1832-1917) que a partir de seu ponto de vista 

antropológico, consolidou no vocábulo inglês Culture, e utilizando-se da palavra francesa 

civilization definiu cultura como sendo "todo aquele complexo que inclui o conhecimento, 

as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos 

pelo homem como membro da sociedade". Assim, Tyler acreditava que a cultura era obtida 

através da educação. 

A associação do termo cultura e civilização foi altamente utilizada no século XVIII, 

gerando uma confusão entre os conceitos com noções de: desenvolvimento, moral, educação e 

bons costumes, etiqueta e comportamentos de elite. Essa junção errônea foi comum durante um 

tempo em alguns lugares, mais precisamente na França e na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX, 

onde cultura era referida a um ideal de elite. Tudo isso possibilitou o surgimento da dicotomia 

do conceito (e, eventualmente, hierarquização) classificando-a como “cultura erudita” e 

“cultura popular”, e ainda fortemente presente no imaginário das sociedades ocidentais.  

Para uma definição mais adequada do conceito, é necessário entender que ao longo da 

história da humanidade houve muitos processos que possibilitaram a vida em sociedade, houve 

contatos e conflitos necessários com outros povos em busca da sobrevivência. Algumas dessas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Auto-imagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Etimologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cren%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Costume
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dicotomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hierarquiza%C3%A7%C3%A3o
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transformações, de habitat e hábitos, contatos e conflitos são os elementos que classificam os 

povos e suas particularidades, a sua cultura. Segundo Laraia (2009), ao discutirmos sobre 

cultura é necessário termos sempre em mente a humanidade em toda a sua riqueza e 

multiplicidade de formas de existência. Ademais, cada cultura segue os seus próprios caminhos 

em função dos diferentes eventos históricos que enfrentou. As realidades dos agrupamentos 

humanos são complexas e as características que as unem e diferenciam são expressas pela 

cultura. 

Apesar dessas transformações ao longo do tempo, ao passar dos séculos a Modernidade 

não se preocupou em definir os conceitos de cultura e não se debruçaram diante o tema, 

admitindo uma única forma de entender a cultura, e assim explica Veiga-Neto: 

Aceitou-se, de um modo geral e sem maiores questionamentos, 
que cultura designava o conjunto de tudo aquilo que a 
humanidade havia produzido de melhor – fosse em termos 
materiais, artísticos, filosóficos, científicos, literários etc. 
Nesse sentido, a Cultura foi durante muito tempo pensada como 
única e universal. Única porque se referia àquilo que de melhor 
havia sido produzido; universal porque se referia à humanidade, 
um conceito totalizante, sem exterioridade. (VEIGA-NETO, 
2003, p.7) 

 

A definição de Tylor sobre a cultura deu brechas para outras interpretações. Assim, cada 

linha científica entende cultura de uma maneira diferente. De um modo geral, o conceito pode 

sofrer mudanças de acordo com a perspectiva teórica do sociólogo ou antropólogo em questão. 

Algumas definições de cultura foram realizadas por Ralph Linton, Leslie White, Clifford 

Geertz, Franz Boas, Malinowski e outros cientistas sociais. Em um estudo aprofundado, Alfred 

Kroeber e Clyde Kluckhohn encontraram pelo menos 167 definições diferentes para o termo 

cultura. 

 

Até agora não se grafou um termo especial que designe a 
herança social dos animais. Para os seres humanos, esta herança 
é chamada de cultura. O termo é usado em sentido duplo. Como 
termo geral, cultura significa a herança social e total da 
Humanidade; como termo específico, uma cultura significa 
determinada variante da herança social. Assim, cultura, como 
um todo, compõe-se de grande número de culturas, cada uma 
das quais é característica de um certo grupo de indivíduos 
(LINTON, 1962 p.96). 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Clifford_Geertz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clifford_Geertz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Franz_Boas
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2.2 A cultura como um fator determinante de sobrevivência  

 

É importante enfatizar que a cultura é um determinante que separa a raça humana de 

seus ancestrais, um fator que permitiu a evolução do homem tendo em vista que outros animais 

também são capazes de realizar manipulação de pequenos objetos, se comunicarem entre si e 

imitar uns aos outros. Sendo assim, não é possível afirmar ao certo em que momento da 

evolução foi possível a criação de uma cultura, mas a possibilidade de viver em bandos e 

aprender hábitos que os beneficiaram, garantiu a sobrevivência humana. A antropologia explica 

que nos vertebrados, alguns estudos comprovaram que os animais tem a capacidade de imitar 

uns aos outros. Isso garante a sobrevivência da espécie por um curto período de tempo, até que 

o animal possa viver sozinho e/ou com completa autonomia. Assim, Linton aponta em seu livro:  

 

“Na realidade, a herança social dos animais parece ser 
transmitida principalmente pela imitação. O animal jovem vê 
seu genitor alcançar algum fim que ele também deseja alcançar 
e copia-lhe a ação. A imitação do velho pelo novo é optativa.” 
(LINTON, 1962, p.104) 

 

Entretanto, a capacidade de aprendizagem dos animais não foi garantia de que todos da 

mesma espécie iriam se beneficiar com ela, isto porque a aprendizagem não perpassa o plasma 

germinativo. Por exemplo, se uma espécie aprende a sobreviver a uma situação X, nem todos 

indivíduos dessa mesma espécie se beneficiarão do aprendizado, pois não foi passado por meio 

de uma linguagem e não há registros destas mesmas, o aprendizado que foi adquirido morre 

com ele. Para Linton (1962), quaisquer que fossem a maior ou menor capacidade de um 

indivíduo para imitação, era necessário que houvesse uma maneira qualquer pela qual os outros 

pudessem saber o que deveria ser feito e conseguissem transmitir, aos que não soubessem, o 

significado da situação e a desejabilidade de ação. 

Contudo, é necessário que esteja bem claro que o surgimento da cultura não se 

desenvolveu da noite para o dia, ela fez-se simultaneamente com o próprio equipamento 

biológico e é, por este mesmo motivo, compreendida como uma das características da espécie 

humana, ao lado do bipedismo e de um adequado volume cerebral. (LARAIA, 2009). Conclui-

se que, a passagem do estado animal para o humano ocorreu quando o cérebro do homem foi 

capaz de gerar símbolos, isso porquê o comportamento humano se baseia nele. O símbolo foi 
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capaz de transformar os antropoides em homens. Assim, as civilizações se espalharam e 

perpetuaram o uso de símbolos. Toda cultura é dependente de símbolos e portanto, sem o 

símbolo não haveria cultura, pois o comportamento humano é todo simbólico, sendo a chave 

da convivência, o meio de participação nele, o símbolo. (LESLIE WHITE apud LARAIA, 

2009). 

A possibilidade de associar objetos e sons e com isso gerar uma resposta fez com que 

surgisse a linguagem. Entre alguns vertebrados, há a emissão de alguns ruídos que expressam 

emoções e servem como sinais de alerta como por exemplo: “cuidado, perigo!”, além disso 

esses sons também podem expressar fome, possibilidade de alimento, intimidação de adversário 

e até mesmo a possibilidade de acasalamento. Ainda, a linguagem falada é o que diferencia os 

homens dos animais e este último consegue avisar sobre o perigo, mas não consegue transmitir 

uma resposta para ela. Assim, numa mesma situação, há várias respostas diferentes e uma 

grande variedade de possibilidades que implicará ou não na sobrevivência. Com isso, é possível 

afirmar que o desenvolvimento de um método de comunicação eficaz como a linguagem, foi 

sem sombra de dúvidas, um grande marco para que houvesse a perpetuação de hábitos que 

permitiram a cultura passasse de geração a geração. Para Linton (1962), o triunfo final do 

homem se deve a capacidade de desenvolver métodos para transmitir de geração a geração, 

independente da genética, o comportamento adquirido, tornando-se capazes de aprender não só 

pela experiência própria, mas também uns com os outros e transmiti-lo para seus descendentes.  

 

[...] grande parte do comportamento aprendido é herdado 
socialmente. Durante a evolução dos mamíferos superiores, 
esta herança social tornou-se cada vez mais importante, tendo 
assumido nos homens papel dominante no moldar a conduta 
individual. A medida que a importância da herança social foi 
aumentando, certos hábitos vieram a tornar-se característicos 
de grupos animais. (LINTON, 1962, p.94) 

 

Assim concluindo, Linton aponta que o comportamento individual total dos mamíferos 

compõe-se de três elementos básicos: 1) comportamento instintivo, 2) comportamento 

resultante da experiência individual e 3) comportamento aprendido com outros indivíduos. 

Grande parte do comportamento humano aprendido é herdado socialmente, através da imitação 

(quando pequeno) e a linguagem. Sendo os hábitos favoráveis os responsáveis por garantir o 

sucesso de uma população, e o contrário também ocorreu, um hábito desfavorável pode ter sido 
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o responsável pelo desaparecimento de um povo, e isso foi o que garantiu um hábito ser ou não 

uma herança social, isso obviamente dentro de um determinado tempo e espaço. 

A herança social, que podemos chamá-la de cultura, como já apontado anteriormente 

foi possível graças a comunicação, numa transmissão rápida e fácil de mensagens possibilitando 

enfrentar situações diversas atuais ou não, e respostas claras de situações já vivenciadas ou não, 

afinal, não é necessário ser picado por uma cobra para saber como reagir numa situação dessas, 

garantindo assim a sobrevivência. E pela linguagem, pode um indivíduo transmitir ao outro 

quase toda sua experiência. 

“A cultura, mais do que a herança genética, determina o comportamento do homem e 

justifica as suas realizações”. (KROEBER apud LARAIA, 2009, p. 48) Ela admite duplo 

sentido na vida humana: adapta o indivíduo no seu lugar na sociedade e bem como no seu 

ambiente natural. 

 

Na vida humana, a sociedade, mais que o indivíduo, tornou-se 
a unidade principal na luta pela existência. Os homens 
defrontam a natureza, não na qualidade de unidades isoladas, 
mas na qualidade de membros de grupos cooperativos 
organizados. A incorporação do indivíduo ao grupo e seu 
adestramento em uma ou outra das atividades especializadas 
necessárias ao bem estar grupal, tornaram-se assim a função 
mais importante da herança social humana. Como 
consequência, toda cultura humana precisa incluir e inclui uma 
serie de técnicas para a vida em grupo e para o adestramento 
dos indivíduos jovens a essa vida. O conteúdo mínimo 
requerido por esta cultura é assim muito maior que o requerido 
pela herança social de qualquer grupo de animais. (LINTON, 
1962, p.104) 

 

Deste modo, concluímos que não há nenhuma correlação entre distribuição dos 

caracteres genéticos e a distribuição de comportamentos culturais, e segundo Laraia (2009), o 

comportamento dos indivíduos depende de um aprendizado, processo este chamado de 

endoculturação: meninos e meninas agem de modos diferentes por educação e não em função 

de seus hormônios, e é por este processo pelo qual as pessoas aprendem a cultura. Assis e 

Nepomuceno, 2008, explicam: 

O processo cultural denominado pela Antropologia como 
endoculturação ou enculturação é aquele por meio do qual os 
indivíduos aprendem o modo de vida da sociedade na qual 
nascem, adquirem e internalizam um sistema de valores, 
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normas, símbolos, crenças e conhecimentos. São, por assim 
dizer, condicionados a um padrão cultural. Endoculturação 
significa interiorização, assimilação, apropriação, absorção, 
aprendizagem. É um processo social que se inicia na infância 
mediado pela família, pelos amigos, posteriormente, a partir da 
escola, da religião, do clube, do trabalho, do partido político e 
de tantos outros grupos sociais (ASSIS E NEPOMUCENO, 
2008, p.3).  

 

Sendo assim, a criança e o adolescente podem aproveitar da experiência total da geração 

anterior e preparar-se tanto para os acontecimentos incomuns quanto para os comuns a partir 

desse aprendizado e ainda, por mais rica que seja uma cultura sempre há espaço para novos 

elementos (LINTON, 1962). Isto porquê a cultura é maleável e está sempre em mudança. Na 

prática, significa dizer que a maneira como acendiam fogo no começo da civilização, não é a 

maneira que acendemos os objetos hoje em dia, e assim ocorre para outros elementos que fazem 

parte da nossa cultura global. Ou seja, tudo que o homem faz, aprendeu com os seus semelhantes 

e não decorre de imposições originadas fora da cultura, já apontava Laraia: 

 

Cada sistema cultural está sempre em mudança. Entender esta 
dinâmica é importante para atenuar o choque entre as gerações 
e evitar comportamentos preconceituosos. Da mesma forma 
que é fundamental para a humanidade a compreensão das 
diferenças entre povos de culturas diferentes, é necessário saber 
entender as diferenças que ocorrem dentro do mesmo sistema. 
Este é o único procedimento que prepara o homem para 
enfrentar serenamente este constante e admirável mundo novo 
do porvir (LARAIA, p.101). 

 

Arantes (1990), afirma que cultura é um processo dinâmico e transformações (positivas) 

ocorrem, mesmo que haja uma intenção de congelá-la para manter a tradição e evitar a 

deterioração. Para entender melhor isso, é necessário pensar cultura no presente, sendo ela 

plural e dinâmica. 

 

2.3 cultura: erudita e popular  

 

Já é sabido o que é cultura a partir da sua etimologia e seu surgimento. Aqui, trataremos 

de cultura no seu termo amplo, como sendo parte dos elementos que foram capazes de distinguir 

o homem dos demais mamíferos, e dentre essas características responsáveis por essa 
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diferenciação podemos citar: a grande capacidade de organização social, a expressão artística e 

intelectual, a capacidade de controle de seu meio, os mais diversos hábitos coletivos (formas de 

habitação, regime alimentar, crenças etc.). Entre muito outros elementos mais específicos, estes 

são integrantes do conceito que é entendido por cultura. Segundo Hall (1997 apud VEIGA-

NETO, 2003) a cultura “perpassa tudo o que acontece nas nossas vidas e todas as representações 

que fazemos desses acontecimentos”. 

Ainda é presente nos dias atuais que as pessoas façam diferenciação entre a cultura, 

como se existisse duas: a alta cultura (cultura da elite ou cultura erudita) e a baixa cultura (lida 

como cultura popular). A alta cultura é entendida como um modelo a ser seguido, sempre 

quando uma pessoa refere-se a outra dizendo “João é culto”, a pessoa faz referência a alta 

cultura que João traz consigo, ignorando que João está inserido dentro de uma sociedade e de 

um contexto específico, sempre relacionado a uma boa educação, algumas viagens, apreciador 

de teatro/orquestra/cinema, artes em geral. É praxe o senso comum utilizar as expressões ‘ter 

cultura’ e ‘não ter cultura’ como sinônimos de culto e inculto, o que por vezes pode gerar uma 

série de distorções e preconceitos. 

A cultura erudita (que etimologicamente significa: não rude), por um bom tempo, era vista 

como digna de um refinamento pessoal e uma forma de conhecimento das classes dominantes 

dos Estados nacionais que se formavam na Europa no fim da Idade Média. Houve a 

preocupação em separar a cultura clássica da cultura do povo, que nada mais era do que aquele 

conhecimento que todos tinham acesso, uma cultura considerada inferior, ultrapassada, atrasada 

e superada. Assim, a cultura popular surge como sendo a outra cultura, que por contraste do 

saber culto dominante, apresenta-se como totalidade. 

  A cultura popular não é homogênea, possui variações regionais, variações segundo a 

ocupação da pessoa. (BURKE, 1997). Um grande número de autores pensa a cultura popular 

como “folclore”, ou seja, como um conjunto de objetos, práticas e concepções (sobretudo 

religiosas e estéticas) consideradas tradicionais.  

Arantes, ainda aponta que:  

 

Parecem-me equivocadas as concepções, amplamente difundidas, tanto 
entre leigos, quanto entre muitos especialistas, que podem ser 
condensadas nas seguintes frases: “o povo não tem cultura”, ou “a 
cultura popular são as nossas tradições”. Quem é o povo de quem se 
fala? A expressão “cultura popular”, nos dois usos analisados, implica 
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em visões valorativas (negativas) dessa categoria social. Ela se refere, 
por um lado, a “povo massa” (em contraposição a “elite”), pensando 
neste caso como suporte de um não saber. Por outro, como constituindo 
o espaço social onde se preservam (deturpam) as tradições nacionais. 
(ARANTES, 1990, p.20) 

 

Assim, a palavra “povo” está sempre associada com a falsa de ideia de que eles são 

desprovidos de saber. É complicado, num país como Brasil que foi colonizado por vários povos, 

raças e origens diferentes; julgar a realidade que não é conhecida. Ao olharmos em nossa volta, 

não apenas para o Brasil e sim no mundo, perceberemos que são bastante diversificados os 

valores e conceitos vigentes na nossa complexa sociedade. 

Com isso, há uma pré disposição em julgar o desconhecido e aquilo que vem do povo, 

o preconceito contra a cultura popular. Isto porquê o homem está sempre enxergando o mundo 

através de sua cultura e a consequência é uma maior tendência em considerar o seu modo de 

vida como o mais correto e o mais natural. Tal tendência, denominada etnocentrismo, é 

responsável em seus casos extremos pela ocorrência de numerosos conflitos sociais (LARAIA, 

2003, p.72).  

Comportamentos etnocêntricos resultam também em apreciações negativas dos padrões 

culturais de povos diferentes. Práticas de outros sistemas culturais são catalogadas como 

absurdas, deprimentes e imorais (LARAIA, 2003, p.74).  

A seguir, a seção número três, abordará o tema indústria cultural, cultura popular e 

cultura Afro-brasileira. Muito engana-se quem acredita que é dono de sua própria vontade e 

desejos. Somos bombardeados todos os dias com mensagens claras e/ou sutis dizendo-nos o 

que vestir, ouvir, assistir, consumir, pensar e agir etc. e por trás disso, tem um sistema que 

beneficia a si própria e prejudica quem não segue este padrão. 
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3  INDÚSTRIA CULTURAL, CULTURA POPULAR E CULTURA AFRO BRASILEIRA  

 

A indústria cultural surge com a necessidade de substituir o termo cultura de massa. 

Filósofos associados a Escola de Frankfurt, vinculados ao Instituto de Pesquisa Social, 

pesquisavam como explicar a sociedade (e suas divisões) e tinham como um dos principais 

objetivos explicar como se dava a organização e consciência dos trabalhadores industriais. 

Os interessados inclinam-se a dar uma explicação tecnológica da indústria cultural. O 

fato de que milhões de pessoas participam dessa indústria de importação de métodos de 

reprodução que, por sua vez, tornam inevitável a disseminação de bens padronizados para a 

satisfação de necessidade iguais. Os padrões teriam resultado originariamente das necessidades 

dos consumidores: eis por que são aceitos sem resistência. A técnica da indústria cultural levou 

apenas a padronização e produção em serie, sacrificando o que fazia a diferença entre a lógica 

da obra e a do sistema social (ADORNO;  HORKHEIMER, 1985). Isso não deve-se ao fato do 

avanço tecnológico mas sim a necessidade econômica em estar sempre produzindo para os 

consumidores, e a indústria cultural colabora para a percepção de que o indivíduo precisa 

trabalhar para consumir algo, numa versão supostamente melhorada, ou ainda, os produtos 

possuem um determinado prazo de validade forçando o consumidor a continuar consumindo. 

O trabalho social de todo indivíduo está metiatizado pelo 
princípio do eu na economia burguesa; a um ele deve restituir 
o capital aumentado, a outro a força para um excedente de 
trabalho. Mas quanto mais o processo de autoconservação é 
assegurado pela divisão burguesa do trabalho, tanto mais ele 
força a autoalienação dos indivíduos, que têm de se formar no 
corpo e na alma segundo a aparelhagem técnica (ADORNO; 
HORKHEIMER, 1985, p.36). 

 

Ademais, sob o poder do monopólio, toda cultura de massas é idêntica. O cinema e o 

rádio não precisam mais se apresentar como arte (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.100). 

Ela funciona como um negócio, utilizando-se como uma ideologia destinada a legitimar o lixo 

que propositalmente produzem, e que passam despercebidos para a população.  

O que atualmente se realiza, no dizer de Adorno, é a reconciliação forçada. Engana-se 

o discurso oficial que se aferra exclusivamente na evidente deficiência da escolarização formal 

como a causa dos problemas sociais que são vivenciados cotidianamente. Por outro lado, é 

também falso o arrazoado que defende a ideia de que esses mesmos problemas seriam 
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resolvidos através do progressivo desenvolvimento linear de uma educação elementar para uma 

educação que produzisse pessoas consideradas cultas. 

 

O princípio burguês de individuação, cujas bases foram 
dolorosamente edificadas, se metamorfoseia em seu contrário, 
pois o engodo da personalidade bem estruturada não pode se 
eximir da necessidade de ser associado ao consumo de algum 
tipo de produto da Indústria Cultural, cuja elaboração pautou-
se na mentira da primazia das necessidades básicas sobre as 
necessidades de consumo. Mas o indivíduo também sente que 
a possibilidade de usufruir da falsa experiência de ser 
reconhecido como "sujeito" pelos outros depende sobretudo 
dos signos dos bens de consumo que porta (ZUIN, 2001, p. 
s/n).  

 

3.1 Indústria Cultural 

Atualmente, na era da sociedade moderna e industrializada, as instituições que estão no 

poder tem a necessidade de criar uma massa de manobra e multidões e fazê-los produzir, 

consumir e se conformarem com a vida que vivem. Tudo isto para que esta pequena parcela 

privilegiada continue com os seus privilégios e poder. Para isso, é necessário alguns 

mecanismos que sejam capazes de reforçar o ideal da classe dominante sem que a massa de 

manobra perceba e um destes mecanismos é através da cultura, homogeneizando a vida e a 

visão de mundo de diversas populações que formam a sociedade, ultrapassando barreiras de 

classes e igualando pensamentos, ficando assim, mais fácil de serem manobradas. Essa cultura 

homogeneizadora tem como núcleo a indústria cultural que, segundo Durão et al (2008), ora 

opera sugerindo modelos egóicos de satisfação imediata e alienada, ora veiculando mensagens 

na forma de imperativos morais universalizados. 

Afirmar que a indústria cultural não influencia nossa vida equivale a dizer que a cultura 

do povo pode existir como uma ilha, algo isolado, fora do circuito no qual se configura o poder 

cultural e as relações de forças sociais (DOMINGUES, 2011). Para Durão et al (2008), a 

indústria cultural se caracteriza como um processo de manipulação e operacionalização dos 

indivíduos e, no que diz respeito aos aspectos ideológicos da indústria cultural, é possível 

dividi-los em “objetivos” e “subjetivos”. Os aspectos objetivos consistem basicamente nos 

expedientes empregados pelos agentes da indústria cultural para a realização dos seus 

propósitos, que são também econômicos, mas principalmente ideológicos. Para Coelho (1986), 



20 
 

 
a indústria cultural pode ser abordada também sob o aspecto 
das funções exercidas por seu produto, a cultura de massa. Do 
lado das funções negativas, cita-se sua tendência para a 
produção da alienação do homem através do reforço de normas 
sociais não discutidas, do encorajamento do conformismo 
social e da marginalização do debate sobre as questões vitais da 
sociedade. Do lado das funções positivas, menciona-se o 
dinamismo próprio da cultura de massa, capaz de gerar efeitos 
sociais além dos previstos; e, ainda, que a indústria cultural não 
combate a cultura superior e a popular, criando apenas uma 
nova forma cultural capaz de complementar as tradicionais. 
(COELHO, 1982, p.30) 
 

A cultura de massa surgiu com os primeiros jornais. Outros consideram para caracterizar 

essa cultura a presença de romance de folhetim que destilava em episódios, e para amplo 

público, uma arte fácil que se servia de esquemas simplificadores para traçar um quadro da vida 

na época -mesma acusação hoje feita às novelas de televisão (COELHO 1986, p.9). 

Assim, a indústria cultural utiliza-se da cultura de massa para atingir seus objetivos e os 

meios de comunicação de massa são as ferramentas para alcançá-los, como, por exemplo: 

jornais, revistas, televisão, rádio e até mesmo online, em sites e redes sociais; isto porque a 

utilização desses meios têm um ritmo muito acelerado de produção e de consumo, sendo uma 

comunicação rápida e generalizada. Assim, estas informações rápidas e fáceis estão em todos 

os âmbitos da vida social de uma pessoa, como no trabalho, na educação, na cidade ou no 

campo, no lazer, nas atividades religiosas etc., levando várias mensagens claras ou sutis de 

como se portar, de estilos de vida, o modo de organizar sua vida cotidiana, vestir-se, sair, 

namorar, pensar, agir etc., são meios de comunicação poderosíssimos e há muita padronização 

de formas e controle de tudo que é transmitido, tendo consequências objetivas nas visões de 

mundo de várias camadas da população, tanto no seu modo de agir quanto no estilo de vida. 

Para Coelho (1982), com seus produtos a indústria cultural pratica o reforço das normas sociais, 

repetidas até a exaustão sem discussão. O autor ainda aponta: 

 

[...] partindo do pressuposto [...] de que a cultura de massa 
aliena, forçando o indivíduo a perder ou a não formar uma 
imagem de si mesmo diante da sociedade, uma das primeiras 
funções por ela exercidas seria a narcotizante, obtida através da 
ênfase ao divertimento em seus produtos. Procurando a 
diversão, a indústria cultural estaria mascarando realidades 
intoleráveis e fornecendo ocasiões de fuga da realidade 
(COELHO, 1982, p.24). 
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Conclui-se, portanto, que há uma predominância de uma cultura em detrimento da outra, 

sendo esta uma das primeiras consequências da indústria cultural: a formação de uma cultura 

homogênea, materializada numa cultura de massa de onde estão ausentes os traços 

diferenciadores da cultura superior à cultura popular. A partir deste ponto, o autor ainda afirma 

que os produtos da indústria cultural praticam o reforço das normas sociais, repetidas até a 

exaustão sem discussão. Em consequência, uma outra função: a de promover o conformismo 

social (COELHO, 1982). 

 

[...] não há dúvida de que essa cultura voltada para as massas é 
um elemento importante da discussão a respeito da cultura na 
sociedade moderna. Sua presença produz consequências 
objetivas nas visões de mundo das várias camadas da 
população, sem seus planos de vida, em seus modos de agir. 
Mas para entendermos adequadamente a sua importância é 
preciso considerarmos os meios de comunicação de massa 
como elementos da vida social, elementos que não são 
absolutos, mas que se realizam em contextos sociais mais 
amplos. Se não fizermos isso, corremos o risco de nos 
enganarmos, estudando apenas as mensagens que esses meios 
de comunicação expressam, e acreditando que a cultura da 
sociedade contemporânea esta sintetizada naquilo que esses 
meios dizem. As mensagens da indústria cultural, com 
propósitos de homogeneização e controle das populações, 
podem ser um projeto dos interesses dominantes da sociedade, 
mas não são a cultura dessa sociedade (SANTOS et al, 1990, 
p.48).  

 

A unidade implacável da indústria cultural atesta a unidade em formação da política. 

 

 

3.2 Cultura Popular 

 

Analisamos na seção anterior a complexidade de estabelecer um conceito específico 

para a cultura. Nesta subseção, traremos cultura popular e cultura afro brasileira com a missão 

de também desmistificar o amplo conceito da palavra e tratá-la da melhor maneira possível. 

Assim, começaremos com a origem do termo, como especifica Abreu e Soihet (2003). 
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Desde o final do século XIX, no Brasil, a expressão cultura 
popular esteve presente numa vertente do pensamento 
intelectual, formada por folcloristas, antropólogos, sociólogos, 
educadores e artistas, preocupados com a construção de uma 
determinada identidade cultural.  Artistas, políticos, literatos, 
intelectuais tentaram responder a estas questões relacionando  
cultura popular com variados atributos, por vezes 
contraditórios:  ora com a não modernidade,  o atraso, o interior, 
o local, o retrógrado, o entrave à evolução;   ora com o futuro 
positivo, diferente,  especial e brilhante para o país, valorizando 
as singularidades culturais e a vitalidade de uma suposta cultura 
popular, responsável pelo nascimento de  uma nova 
consciência, uma  nova civilização, sempre mestiça (ABREU 
& SOIHET, 2003, p.2). 
 

Segundo Arantes (1990), “Cultura popular” está longe de ser um conceito bem definido 

pelas ciências humanas [...]. São muitos seus significados e bastante heterogêneos e variáveis 

os eventos que essa expressão recobre. O autor aponta que há dois lados que enxergam a cultura 

popular: o primeiro, trata-se do contraste ao termo genérico “cultura”; já o outro, como suporte 

de uma idealização romantizada da tradição, teoria esta encontrada na visão de alguns autores 

folcloristas. O historiador inglês Burke alega que outra grande dificuldade de definir a cultura 

popular decorre do fato de ela abrigar uma série de pontos de intersecção com a cultura erudita 

(Burke apud Domingues, 2011).  

Ainda há muito preconceito em torno do termo, visto como algo inferior e contraditório 

à palavra cultura, ou até mesmo a expressão cultura erudita.  Não se pode dizer que cultura 

popular é uma exclusividade de países como o Brasil. O preconceito linguístico também se deve 

ao fato de cultura popular estar associada com a palavra povo, que ora é visto sem cultura, e ora 

é visto como um termo abrangente povo que pode significar massa: “a cultura popular faz parte 

de nossas tradições”. Um tanto quanto contraditório, pois admite-se a ideia de que o povo é 

burro, mas que somos todos nós, o povo. 

Com isso, o que ocorre é uma divergência de opiniões entre autores na definição do 

termo. Seguindo uma visão mais tradicional, cultura popular consiste em todos os valores 

materiais e simbólicos (música, dança, festas, literatura, arte, moda, culinária, religião, lendas, 

superstições etc.) produzidos pelos extratos inferiores, pelas camadas iletradas e mais baixas da 

sociedade, ao passo que cultura erudita (ou de elite) é aquela produzida pelos extratos superiores 

ou pelas camadas letradas, cultas e dotadas de saber ilustrado (DOMINGUES, 2011). 
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Muita gente torce o nariz, levanta as sobrancelhas ou 
movimenta-se com impaciência quando ouve o enunciado 
“cultura popular”. Isto se deve a, pelo menos, dois motivos. Em 
primeiro lugar, ao fato dessa noção ter servido a interesses 
políticos populistas e paternalistas, tanto de direita quanto de 
esquerda; em segundo, ao fato de que nada de claramente 
discernível e demarcável no concreto parece corresponder aos 
múltiplos significados que ela tem assumido até agora 
(ARANTES, 1990, p.8). 

 

Este debate se mostra pertinente a partir do momento em que cultura tem o papel de 

reconstituir e ressignificar o modo como grupos de uma sociedade se organizam e se definem 

em sua totalidade, tanto em sua relação interna como externa (mostra-se para o mundo); e, 

tratando-se de cultura popular, ninguém gostaria de se classificar como pertencente a um grupo 

inferior ao outro e sim ser visto no patamar mais alto do amplo sentido da palavra. Ainda, 

cultura popular é vista como uma distração, não tão importante quanto outras já que é do povo, 

admitindo-se a ideia de que é enraizada e que nasce com ele, não servindo para informá-lo nem 

entretê-lo, muito menos despertá-lo para reflexão. Gullar (apud ARANTES, 1990) diz que 

“quando se fala de cultura popular, acentua-se a necessidade de pôr a cultura a serviço do povo, 

isto é, dos interesses efetivos do país”. Isto mostra a necessidade de transformar o povo em 

massa de manobra e ainda, cultura como sendo um objeto mutável e de constante 

transformação. 

 

[...] nas sociedades estratificadas em classes, essas esferas da 
“cultura” são, na verdade, atividades especializadas que têm 
como objetivo a produção de um conhecimento e de um gosto 
que, partindo das universidades e das academias, são 
difundidos entre as diversas camadas sociais como os mais 
belos, os mais corretos, os mais adequados, os mais plausíveis, 
etc. Nesse sentido, “ser culto” é uma condição que engloba 
vários atributos: ter razão, ter bom gosto ou, numa palavra, 
como diz nosso dicionário, “saber, ter conhecimento, estar 
informado”. (ARANTES, 1990, p.9). 

 

Quando o negócio é com a cultura dita superior, tudo é permitido; da cultura inferior, 

há exigência de seriedade. Isso indica a existência de um preconceito contra a cultura pop, 

contra o povo: “a massa é ignorante e portanto não pode perder tempo com prazer; temos de 

torná-la culta, através da seriedade” (DURÃO et al, 2008, p.40). Ainda, quando há a utilização 

da palavra popular, é remetida a ideia de um povo sofrido, com característica peculiares que 



24 
 

tem cor, raça, gênero, religião, classe social e gostos em comum, discriminados por serem quem 

são, seu modo de vida, vestimenta, fala, gostos e vida social (locais que frequenta). No sentido 

político, aqueles desprovidos de poder e sem alta relevância. Da “massa” porque seria ela que 

mais consome, se utiliza, compra, lê e consome, sendo esta uma definição de mercado. 

É importante lembrar que na história, a passagem de um produto cultural de uma 

categoria inferior para outra tida como superior é apenas uma questão de tempo. É o caso do 

jazz, que saiu dos bordéis e favelas negras para as plateias brancas dos teatros municipais da 

vida (COELHO, 1986, p.18) Ou seja, a cultura, além de maleável, é híbrida, e incorpora 

elementos de outras culturas. “O que se qualifica de “erudito” e o “popular” está em permanente 

processo de ajustes, desajustes, reajustes, em suma, em movimento. Assim, tornar indissociável 

a divisão entre eles é anular os postulados metodológicos que procuram conferir um tratamento 

contrastado de um e de outro domínio.” (DOMINGUES, 2011, p.404) 

 

Não existe uma “cultura popular” íntegra, autêntica e 
autônoma, localizada fora do campo de força das relações de 
poder e de dominação culturais. Embora as culturas do “povo” 
estejam distante do poder, elas participam do 
campo de forças mais amplo nos quais estão inseridos os 
diversos segmentos sociais e culturais. Elas não apenas 
enfeixavam intercâmbios mútuos com a sociedade mais ampla, 
como ainda se vinculam a esta por meio de inúmeras tradições 
e práticas. (DOMINGUES, 2011, p. 414) 

 

Exemplificando, significa dizer que nem sempre as festas juninas tiveram o mesmo 

formato que tem hoje em dia: quadrilhas, quentão, vinho quente, cachorro quente; e ainda, não 

é possível determinar se daqui a 10 anos ela terá este mesmo formato, ou que há 10 anos atrás 

havia este mesmo formato apreciado hoje; seguir uma tradição não quer dizer que não podemos 

mudá-la e ressignificá-la e, alguns rituais que somos socializados desde a infância, faz-se 

necessário para a convivência em grupo. Ainda, cabe ressaltar que a endoculturação que é 

implementada desde cedo é uma cultura muito específica e manipulativa, sendo este um tema 

a ser abordado no próximo capítulo. 

A cultura popular tem se tornado historicamente a forma dominante da cultura global, 

ela é então, simultaneamente, a cena da mercantilização, das industrias onde a cultura penetra 

diretamente nos circuitos de uma tecnologia dominante — os circuitos do poder e do capital 

(HALL, 2003, p.341). Portanto, engana-se quem menospreza a cultura popular lida como 
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inferior, pois aquilo que é menosprezado por uma parcela da sociedade, a indústria cultural 

enxerga como um potencial de lucro. Por isso é tão comum encontrar alguns itens 

gourmetizados, como numa tentativa de diferenciar os produtos e atingir populações diferentes 

para o consumo, na teoria, de uma mesma coisa. 

 

3.3 Cultura Afro-Brasileira 

 

Esta subseção começará contextualizando a chegada da cultura afro no Brasil. Alguns 

historiadores entendem que o continente africano é o berço do mundo e a migração para outros 

continentes trouxeram algumas consequências. Com as grandes navegações, os europeus 

encontraram um grande continente povoado com suas próprias características pessoais que 

diferenciavam-se deles. A ambição do homem branco escravizou aquele povo e os levou para 

as colônias para que pudessem trabalhar sob condições desumanas, e uma dessas colônias foi o 

Brasil, também um dos últimos países a declarar a abolição do regime escravocrata e que é, 

atualmente, um dos países que possui o maior número de pessoas negras. Segundo o IBGE 

(2015), a parcela da população negra no Brasil é de 54% e, apesar de ser a maioria em número 

populacional, não é a maioria em espaços privilegiados e não exercem um papel de prestígio 

dentro da sociedade. 

É importante salientar que durante o processo de escravizar um outro povo, alguns 

métodos foram utilizados na tentativa de aniquilar o povo negro e que houve resistência desses 

contra os europeus, fato que nem sempre é tratado em sala de aula. Ao chegarem no Brasil, 

eram vistos como inferiores e animalescos, como pessoas a serem domesticadas, sem 

capacidade de raciocínio ou proprietários de cultura própria. Ainda, foi ignorada as diferenças 

desses povos, pois os africanos escravizados procediam de diferentes nações, comunidades 

tribais, aldeias; falavam diversas línguas e cultuavam vários deuses. Foi o desenraizamento da 

escravidão e do tráfico e a inserção na grande lavoura do mundo ocidental que os unificaram, 

porém as diferenças persistiram (DOMINGUES, 2011). 

 

Além de trabalho, obediência e respeito às leis e dispositivos 
disciplinares, os senhores exigiam dos escravos fidelidade, 
humildade e aceitação dos valores brancos. Os negros deviam 
aprender a língua portuguesa e a religião católica, único bem 
moral que recebiam dos brancos. Logo que chegavam ao Brasil, 
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os africanos eram batizados e recebiam nomes cristãos, sendo 
em geral perseguida a prática dos cultos africanos. 
(BIBLIOTECA NACIONAL, 1988, p.11) 

 

 Ao se depararem com um estilo de vida totalmente diferente, o homem branco viu a 

oportunidade de lucrar em cima disto, tirando-lhes a humanidade e tratando-os no plural, como 

uma maneira eficiente de solapamento da identidade desse povo; um povo sem cultura. Ora, 

isso porquê um povo tende a admitir como sendo sua cultura uma única e não admitindo as 

diferenças e particularidades de outros povos, logo, se o outro não tem os mesmos hábitos e 

costumes, admite-se que o outro é sem cultura ou uma cultura inferior. A falta de 

reconhecimento não é um fator determinante se uma pessoa possui ou não uma cultura, pois o 

outro julga o próximo através de si, assim, esses comportamentos resultam em apreciações 

negativas dos padrões culturais de povos diferentes. As práticas de outros sistemas culturais são 

catalogadas como absurdas, deprimentes e imorais (LARAIA, 2009). 

 

O fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura tem 
como consequência a propensão em considerar o seu modo de 
vida como o mais correto e o mais natural. Tal tendência, 
denominada de etnocentrismo, é responsável em seus casos 
extremos pela ocorrência de numerosos conflitos sociais. 
(LARAIA, 2009, p.75) 

 

Ainda na história da escravidão, a resistência do povo negro embora que interna e pouco 

tratada na literatura, era uma maneira de preservação e garantia de sua identidade, suas raízes, 

crenças e modo de enxergar e viver a vida (apesar de sofrida e com privação de liberdade). Os 

quilombos ficaram conhecidos como um local de resistência negra pois era o local onde os 

escravos fugidos se abrigavam e conseguiam sobreviver, com organização própria, costumes e 

hábitos característicos do povo negro, sem a interferência externa do branco, assemelhando-se 

do modo em que viviam em seu país de origem. O Quilombo dos Palmares foi o mais conhecido 

dentre eles e isto deveu-se ao fato de ter sido procurado para negociações com senhores 

proprietários das terras e de escravos. Como os negros que conseguiam fugir eram de origens 

diversas, seus costumes eram partilhados como meio de sobrevivência em conjunto. Além 

disso, também havia alguns indígenas que encontravam nos quilombos refúgio do homem 

branco que os aterrorizava, incorporando, assim, hábitos do negro e indígenas como uma cultura 

dentro dos quilombolas. 
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Aos negros, em suma, restava a resistência impetuosa à 
violência que sofriam ou a adaptação tática às regras do jogo. 
A primeira, representada pela sabotagem do trabalho, abortos 
provocados, assassinato de senhores e feitores, fugas, 
feitiçarias, suicídios, organização de quilombo e insurreições, 
constitui a manifestação aberta da contradição, a dinâmica do 
conflito. Os quilombos, por exemplo, formaram-se em 
praticamente todas as regiões do Brasil. O quilombo dos 
Palmares, organizado na serra da Barriga, Alagoas, em 1630, 
foi o mais importante de todos. Seus milhares de habitantes, os 
quilombolas, sustentaram a liberdade até 20 de novembro de 
1695, quando as forças chefiadas pelo bandeirante Domingos 
Jorge Velho mataram Zumbi, o último 11 grande líder de 
Palmares. Em 1835, eclodiu em Salvadora revolta dos malês, o 
maior e mais bem organizado levante de escravos contra a 
dominação branca. (BIBLIOTECA NACIONAL, 1988, p.11) 
 

A cultura afro brasileira conhecida como é hoje teve origem no continente africano e foi 

implementada a partir do momento em que o negro exportado teve contato com o homem 

branco, desde às primeiras tentativas de diálogos até modos de organização da vida cotidiana. 

Ainda, é importante ressaltar que a presença do negro na sociedade escravista brasileira não 

deve ser medida apenas na influência de criação de hábitos e na participação do trabalho e na 

formação da cultura nacional, mas também deve ser lembrada pela sua atuação quotidiana no 

processo penoso e difícil de conquista da liberdade e de recuperação de sua identidade. 

Dentre as contribuições afro no Brasil, a mais lembrada e associada a sua imagem é a 

capoeira, considerada não apenas esporte, mas também dança e luta, foi utilizada como 

instrumento de defesa dos homens negros contra os brancos quando havia uma tentativa de 

invasão dos quilombos. Hoje em dia há duas vertentes da capoeira: a capoeira Angola, 

considerada a original trazida do continente Africano, e a capoeira Regional, que sofreu 

mudanças aqui no Brasil. Há outras contribuições da cultura Afro no Brasil, como na culinária, 

com a famosa feijoada, canjica e o cuscuz. O azeite de dendê e a utilização de algumas pimentas 

é sabido o começo da sua utilização por influência dos negros. Na religião, há o candomblé e a 

umbanda (esta última originária do candomblé) que durante algum tempo teve seus santos 

tiveram que ser associados aos da igreja católica para que não houvesse nenhum tipo de 

perseguição. Na moda, as rendas utilizadas nas saias das baianas foi incorporada aqui, além das 

miçangas e a valorização das cores fortes nas vestimentas. 
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A gramática da cultura popular negra estabelece conexões 
sinuosas (e complexas) entre os signos de origens 
africanas e aqueles produzidos no bojo das dispersões em 
diáspora ao longo dos séculos, de modo que a apropriação, 
cooptação e rearticulação seletivas de ideologias, códigos 
culturais e instituições europeias, conjugados a um 
patrimônio africano, “conduziram a inovações linguísticas 
na estilização retórica do corpo, a formas de ocupar um 
espaço social alheio, a expressões potencializadas, a 
estilos de cabelos, a posturas, gingados e maneiras de 
falar, bem como meios de constituir e sustentar o 
companheirismo e a comunidade” (HALL, 2003, p.343). 

 

 Com o fim do regime escravocrata no Brasil em maio de 1888 e a falta de políticas 

públicas para (re)integração do negro na sociedade, eles foram marginalizados e deixados à 

própria sorte. Viram-se obrigados a ocupar subúrbios longe da cidade e empregos considerados 

subalternos, como babás, cozinheiras, empregadas domésticas, trabalho em lavouras etc; e as 

consequências tanto deste regime quanto o fim dele perpetuam até hoje. 

 

[...] os historiadores contemporâneos têm uma opinião 
praticamente consensual: a abolição, mesmo tendo havido 
movimentação dos negros, foi um negócio de brancos. Ela tirou 
o negro da condição de escravo, mas deixou de lado as 
propostas de abolicionistas como Patrocínio, Nabuco e 
Rebouças: distribuição de terras para os ex-escravos, 
assistência econômica e social, acesso à educação, ampliação 
do direito à participação política, reformas, enfim, que fizessem 
do negro um cidadão. O sociólogo Florestan Fernandes, autor 
de muitas pesquisas sobre o tema, concluiu que os negros, a 
despeito da liberdade jurídica obtida, foram duplamente 
espoliados: não receberam nenhuma indenização pelos quase 
350 anos de escravidão e ainda viram abalar-se o seu principal 
liame com a sociedade, ou seja, o trabalho. (BIBLIOTECA 
NACIONAL, 1988, p.49) 

 

 Ficaram algumas questões em pendência para a elite brasileira a partir do momento que 

viram que seria utilizada a mão de obra livre pois eram minoria num continente com um grande 

número de população afro descendente. Implementou-se então a tese do branqueamento: na 

tentativa de transformar uma raça tida como inferior para uma raça superior, trazendo mão de 

obra branca para o Brasil. Assim, o negro enfrentou alguns estigmas e preconceitos que 

“baseavam-se na ciência”. Alguns “pesquisadores” e teólogos da época utilizaram se da ciência 

para classificar o negro como indigno, apontando-os como naturalmente inferior e portanto, 
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passíveis de serem escravizados. Dessa forma, estas características foram explicitadas de modo 

que foi construído por esses cientistas o negro condizente com a situação que seus antepassados 

sofreram e justificar o lugar que ocupam na estrutura social. Com isso, todas as características 

físicas negroides foram (e são até hoje) inferiorizadas, as diferenças foram postas em evidência 

na tentativa de limpar o sangue da população brasileira trazendo alguns imigrantes da Europa 

e Ásia para o Brasil, ademais, tudo aquilo que está relacionado com o negro e sua cultura é 

menosprezado e lido como menos, para que o branco fique em evidência e um sobreponha o 

outro.  

Como a história da cultura afro e seu surgimento esteve sempre interligado com a 

inferioridade, trabalha-la em sala de aula requer cuidados. Isto porquê a formação da identidade 

das crianças, em especial de crianças negras, começa com as primeiras interações escolares que 

serve como meio de socialização. A escravidão que por vezes é tratada de uma maneira 

superficial, sem tratar da luta e resistência negra, acaba por reforçar alguns estereótipos do 

negro, como sendo preguiçoso, relaxado, que compactuava com tudo que aconteceu quando na 

verdade foram injustiçados por um sistema muito grande e opressor. Ainda, alguns livros 

didáticos trazem estereótipos fenótipos tratando todo negro como igual: nariz achatado e largo, 

cabelos crespos e pele muito escura, quando na verdade a colonização do Brasil se deu com a 

população trazida de um continente inteiro que possuía várias diferenças tanto de aparência 

como de costumes. É importante ressaltar que somos diferentes, que não há problema em ser 

diferente e que essas diferenças devem ser respeitadas. Na próxima seção, será abordada como 

forma-se a identidade de uma pessoa e sua educação. 
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4 CULTURA, IDENTIDADE E EDUCAÇÃO 

 

A identidade de uma pessoa é formada desde o seu nascimento; isto porque a criança 

está inserida dentro de uma cultura, e é nela que aprenderá os códigos e os signos que permitirão 

que ela conviva dentro de uma sociedade; e ainda, a escola é um local onde a maioria da 

população passa por pelo menos parte de sua vida e serve também como um lugar de 

socialização e integração da criança no meio em que está inserido. Sendo assim, existe a 

necessidade de desmitificar a educação como um campo neutro pois ela está relacionada 

diretamente na cultura em que está inserida. 

 

4.1 Identidade 

A concepção de identidade está vinculada com a concepção que se tem da relação 

homem-mundo. Como o ser humano é agente da história e também produto e produtor da 

realidade social, é possível entender identidade como um processo continuo de elaboração a 

partir das relações que o ser humano estabelece nos vários momentos de sua existência, no seu 

meio social e num contexto histórico definido. (SÃO PAULO, 1994, p.13) O processo de 

constituição da identidade é indissociável ao de socialização. 

Os elementos peculiares de uma sociedade que forma a identidade de um indivíduo e é 

capaz de aproximá-lo ou distingui-lo de um grupo, sua cultura, é reconhecida nas relações 

pessoais de visão de valores morais, de religiosidade, arte, culinária, modos de vestir-se, pensar, 

agir, de comunicar-se etc. sendo estes aprendidos desde o nascimento e passados de geração a 

geração, processo esse chamado de  endoculturação, que constitui-se na aprendizagem 

permanente de uma cultura e inicia-se com a assimilação de valores e experiências, tanto 

pessoais como exteriores,  que dão características à uma pessoa. Na prática significa dizer que 

a identidade de alguém será formada a partir do ambiente em que está inserido e vive, e será 

permanente para o resto da vida. A identidade pessoal é tida como única pois há características 

que nos diferenciam, e diversa pois partilhamos dos mesmos modos de ser, pensar e agir, dentro 

de uma mesma cultura. 

Vygotsky (apud OLIVEIRA, 1994) considera que o desenvolvimento do psiquismo 

humano ocorre com base em uma crescente apropriação dos modos de ação culturalmente 

elaborados. Apropriação que se dá a partir do contato social em que, gradualmente, através de 

um processo de internalização a criança vai tornando seus, os modos de ação que inicialmente 
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eram partilhados com os outros. O processo de constituição de consciência faz-se então com 

base numa progressiva apreensão/transformação das palavras alheias em palavras próprias. A 

identidade se situa no ponto de cruzamento entre algo que vem de nós, o equipamento psíquico 

com o qual nascemos e algo que nos vem de fora, ou seja, da realidade externa (GUARULHOS, 

2010). Ela é construída e desconstruída a todo instante, e não é garantida por toda vida nem 

parte dela. 

 

A identidade, numa sociedade que convive com um acentuado 
desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, tem 
como tendência constituir-se de uma determinada forma 
específica. Com o maior desenvolvimento das comunicações 
mais esferas da vida vão sendo definidas institucionalmente 
com atividades padronizadas, previamente determinadas. Cada 
vez menos o indivíduo tem alternativas para fazer qualquer 
coisa fora dos padrões estabelecidos, à sua maneira. Sob a 
influência desses mecanismos padronizadores, o indivíduo 
pode assumir a identidade imposta pela sociedade e perder de 
vista a imposição: acha natural ser, agir e pensar daquela forma. 
(SÃO PAULO, 1994, p.14)  

 

Uma vez que a identidade é formada a partir do convívio em sociedade e da mistura de 

experiência própria e exteriores é necessário explicitar qual é o modelo passado como padrão a 

ser seguido. No Brasil, o que se tem é o ideal explícito ou implícito, uma identidade referência: 

o homem branco, heterossexual, de classe média urbana e cristão. As outras identidades são 

constituídas, precisamente, como "outras" em relação a essa referência; em relação à identidade 

que, por se constituir na norma, no padrão e critério, goza de uma posição não marcada ou, em 

outros termos, é representada como "não-problemática" (LOURO, 1998). 

O locus da construção das identidades é o corpo. Ali se inscreve e, consequentemente, 

se pretende ler a identidade dos sujeitos (LOURO, 1998, p.71). É no outro que a identidade é 

formada e o indivíduo é capaz de reconhecer-se, por isso a necessidade de representatividade 

em todos os campos da vida de um indivíduo. Códigos identitários e que permitem reconhecer 

seu pertencimento a um determinado grupo cultural. 

 

[...] as identidades de gênero, raça, classe, sexualidade, religião, 
nacionalidade são - todas - constituídas por (e constituintes de) 
redes de poder. Não há identidade fora do poder, todas o 
exercitam e, simultaneamente, todas sofrem sua ação. As 
identidades fazem parte dos jogos políticos, ou melhor, as 



32 
 

identidades se fazem em meio a relações políticas. Isso não quer 
dizer, obviamente, que todas as identidades sejam 
representadas do mesmo modo, que as culturas não as 
hierarquizem ou, ainda, que não haja notáveis histórias de 
opressão sobre determinadas identidades (LOURO, 1998, p.68) 
 

Considerando que a identificação tem analogia com o processo educativo, apresenta 

assim como essa identidade com a educação, pois tanto a educação quanto identificação e 

identidade referem-se ao fenômeno da formação do eu, a um processo de formação da 

personalidade, a um processo de socialização do indivíduo. (SOUZA, 1980, p. XVI) 

 

A identificação e um fenômeno considerado de grande 
importância ria infância, quando iniciam-se a formação e a 
aquisição de atitudes e valores e também na adolescência 
quando se dá uma redefinição da personalidade. É através da 
identificação que a criança assimila as atitudes e valores da 
cultura em que vive, para assumir o seu papel na sociedade 
(SOUZA, 1980, p. XVII). 
 

 

4.2 Educação 

 

É sabido que as relações sociais são formadas desde cedo e a socialização do indivíduo 

jovem contribui para a formação da sua identidade e esse fenômeno ocorre no espaço em que a 

criança frequenta, e é na escola que ocorre as primeiras interações de uma criança com o mundo 

externo, seja com crianças da sua idade ou com professores, e assim aprenderá as normas do 

convívio em sociedade. Segundo Praxedes (2004), a escola é um espaço público para a 

convivência fora da vida privada, íntima, familiar. Ao nos capacitarmos para a convivência 

participativa na escola, participamos de um processo de aprendizagem que também nos ensina 

como participar do restante da vida social.  

A escola é um espaço muitas vezes público (do povo para o povo) e que atende pessoas 

diversas com necessidades e ambições diferentes. É necessário lembrar que ela está inserida 

dentro da sociedade globalizada e como tal, reproduz alguns estereótipos de classes, pois 

funciona como um meio de manutenção do poder. A educação, que por vezes é pensada como 

se estivesse em “crise” por não conseguir criar cidadãos críticos o suficiente e sim analfabetos 

funcionais, é garantida por lei e garante ao cidadão sua educação, como um direito universal. 
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Ao contrário do que a maioria pensa, a ideia de educar as pessoas universalmente cresceu 

juntamente com o surgimento do capitalismo (sistema de desigualdades sociais em que existe 

uma classe dominante e outra dominada) na segunda metade do século XVII na Inglaterra. Para 

a existência do sistema capitalista, é necessário que haja pessoas pobres e algumas “ricas”, e 

essa “riqueza” só pode ser fruto do trabalho e do estudo, o que por muitas vezes pode gerar a 

ideia equivocada de meritocracia: aquele que estuda, trabalha e se dedica consegue os melhores 

lugares e posição social, como se todos fossem iguais e tivessem as mesmas oportunidades. 

Existe uma grande diversidade na escola e é necessário aceitarmos que os agentes que 

interagem na escola têm interesses, visões de mundo e culturas diferentes e nenhum de nós 

temos o monopólio da verdade, da inteligência e da beleza. Daí a necessidade de negociações 

permanentes para que todos façam concessões, e todos tenham ao menos parte dos seus 

interesses e valores contemplados neste espaço público. Mas o que verdadeiramente ocorre é o 

fornecimento do básico e o reforço de estereótipos; ela reproduz o discurso de meritocracia, 

passa valores brancos, másculo e heteronormativos para a população, que, por não possuir 

recursos suficientes, não conseguem enxergar muito menos questionar o conteúdo passado em 

sala de aula. A influência da escola, pode transformar-se em fonte de conflito e perigo para o 

desenvolvimento da identidade, quando conduz ao embotamento da imaginação e da 

criatividade, ao empobrecimento da espontaneidade e do pensamento crítico (SOUZA, 1980, 

p. XVIII). 

 

Nas escolas, não apenas as diversas áreas ou disciplinas foram 
produzidas sob a perspectiva masculina heterossexual (e, então, 
tradicionalmente, deixam de fora os saberes, as experiências e 
os problemas das mulheres e dos grupos homossexuais); mas 
todos os "textos", no sentido amplo do termo, são geralmente, 
construídos sob essa ótica. As práticas cotidianas, os arranjos 
físicos, a distribuição espacial e temporal dos indivíduos 
também inscrevem e reafirmam, continuamente, as marcas das 
diferenças sexuais e de gênero. (LOURO, 2000, p.68) 

 

Não raramente a escola tem sido vista como um local de treinamento e de preparo 

obrigatório do jovem para o vestibular. Por isso, em muitos casos, ela tem se constituído num 

pesado fardo, especialmente para aqueles que buscam um conhecimento do mundo que lhe dê 

sentido e coerência. (SOUZA, 1980, p.1) É necessário que ela se reconheça como um espaço 

que possui identidades diversas e atente-se em atender o público geral sem estigmatizar nenhum 

grupo social. 
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Praxedes (2004, p.1) ressalta que  

Um falso reconhecimento é uma forma de opressão. A imagem 
que construímos muitas vezes sobre os portadores de 
deficiências e grupos subalternos, pobres, negros, prostitutas, 
homossexuais, é deprimente e humilhante para estes e causa-
lhes sofrimento e humilhação, ainda mais por que tais 
representações depreciativas são construídas quase sempre para 
a legitimação da exclusão social e política dos grupos 
discriminados. Para que haja respeito entre diferentes pessoas 
no ambiente escolar, é necessário reconhecer que há 
diversidade entre elas e ainda sim são iguais em dignidade e em 
direitos. É preciso fornecer apoio e recursos necessários para 
que não haja assimetria, desigualdade nas oportunidades e no 
acesso aos recursos por conta das diferenças e trabalhar com a 
cultura de um povo em específico faz diferença. 

 

Assim, todo fardo de tornar a escola um local um lugar passível de transformação dos 

indivíduos recaí sob o professor, que é enxergado como um super herói, salvador da nação, 

quando na verdade não passa de mais uma pessoa inserida no sistema que também reproduz 

aquilo que está no seu imaginário. É claro que alguns professores tem mais consciência do que 

outros, mas não cabe a eles, individualmente, lutar e repensar por todo o sistema. 

A próxima seção abordará como é tratada a cultura afro brasileira nas escolas. 
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5 A CULTURA AFRO-BRASILEIRA E A EDUCAÇÃO 

 

A cultura Afro-brasileira é o conjunto de manifestações culturais do Brasil associada a 

diversificada cultura do continente Africano trazida para cá pelos negros no Brasil colonial. 

Esta seção será responsável por contextualizar a importância de seu ensino em sala de aula e a 

importância da valorização e reconhecimento da identidade negra.  

 

5.1  A educação e legislação 

 

A educação no Brasil, como um processo de alfabetização e transmissão de 

conhecimento surgiu no período colonial com os jesuítas e tinha o objetivo de catequisar os 

indígenas e torná-los dóceis. O negro trazido para cá não tinha qualquer direito a educação e 

esta sempre foi pensada e voltada para o homem branco. Assim, com o fim do regime 

escravocrata, a educação foi um meio de tentar integrar o negro na sociedade; mas a escola 

sempre teve como referência a cultura do branco e propunha rituais disciplinadores para os 

negros como sedução para oferecer-lhes possibilidades de alteração, sugerindo o 

embranquecimento como saída. Guarulhos (2010) aponta que o acesso à educação era seletivo 

e excluía os trabalhadores subalternos, os negros, pobres e miseráveis. Assim, os pesquisadores 

se apegavam às questões culturais e de classe, ignorando o racismo como justificativa de 

exclusão. Trabalhavam com a cristalização do mito da democracia racial. 

 

Então, a trajetória da Educação no Brasil, na perspectiva da 
democracia racial, nega a existência do referencial histórico, 
social, cultural e econômico do africano e não incorpora 
conteúdos afro-brasileiros nos currículos escolares, embora 
tenhamos muita notícia de discriminação racial nas escolas, e, 
quando há um processo ou acusação de racismo, educadores(as) 
tendem a atribuir à vítima a culpa pela opressão sofrida. Desde 
o início, o Movimento Negro busca traçar políticas de combate 
à discriminação racial e reparação de desigualdades na 
Educação. O Estado, por sua vez, sempre foi tímido ao propor 
e aplicar políticas de combate ao racismo pelas suas secretarias. 
O salto qualitativo dado ao longo dos anos deveu-se 
principalmente: a) à ação de educadores(as) negros(as) que 
colocaram a discussão nos programas de suas disciplinas ou em 
atividades culturais; b) mais recentemente, negros(as) nas 
estruturas governamentais iniciaram um processo de discussão 
e proposições; c) Organizações Não governamentais negras e 
não negras, em vários Estados da Federação, promovem ações 
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para promoção da igualdade racial e sistematizam as produções 
existentes em termos nacionais; d) Centros e Núcleos de 
Estudos Africanos e Afro-brasileiros dentro das universidades 
se propõem a fomentar a discussão nos seus espaços, com 
resultados significativos; e) professores em várias 
universidades têm constituído grupos de pesquisa ou 
fomentado em seus alunos o desejo ou a necessidade de ampliar 
os horizontes de pesquisas, tendo as relações étnico-raciais 
como foco. (GUARULHOS, 2010, p.47) 

 

Foram ações como essas que levaram a criação de medidas que propusessem o ensino 

da cultura afro nas escolas como uma tentativa de diminuir a discriminação racial no Brasil. 

Este embate faz-se necessário na escola, primeiro, porque é lei; segundo, pelo motivo já citado 

anteriormente: a escola é um espaço de socialização e nela encontram-se grupos diversos da 

sociedade moderna; o trabalho da cultura afro seria uma tentativa de desmistificar pré-conceitos 

a respeito do tema e corrigir a dívida histórica com a população negra. 

 

É necessário também empenho na promoção, pelos sistemas de 
ensino, de cursos, projetos e programas de formação para 
equipes de gestão e educadores(as), estabelecendo canais de 
comunicação com o Movimento Negro, grupos culturais, 
instituições formadoras de professores, núcleos de estudos e 
pesquisas, organizações não governamentais, buscando 
subsídios para os projetos político-pedagógicos das Unidades 
Escolares e do Movimento Curricular, no sentido da 
permanência bem sucedida da população negra nas escolas. 
(GUARULHOS, 2010, p.49) 

 

Algumas medidas políticas começaram a vigorar com o surgimento dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), documento voltado para os professores das redes estaduais e 

municipais na orientação de currículos capazes de orientá-los, que afirma os pontos comuns de 

toda comunidade escolar: desenvolver a autonomia moral e intelectual, a interação e a 

cooperação, estar atenta à diversidade e disponibilizar a aprendizagem. Ainda conforme os 

PCNs (1998), a escola é espaço para a construção de identidade: “Todas as vivências no espaço 

escolar são educativas e concorrem para os processos de constituição da identidade dos alunos”. 

Portanto, entende-se que o ambiente escolar é fundamental para a construção de uma imagem 

positiva ou negativa que a criança negra aprende a ter de si mesma. 

Os Temas transversais expressam conceitos e valores básicos à democracia e à cidadania 

e obedecem a questões importantes e urgentes para a sociedade contemporânea, são 
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constituídos pelos PCNs com a intenção de trabalhar Ética (Respeito Mútuo, Justiça, Diálogo, 

Solidariedade), Orientação Sexual (Corpo: Matriz da sexualidade, relações de gênero, 

prevenções das doenças sexualmente Transmissíveis) , Meio Ambiente (Os ciclos da natureza, 

sociedade e meio ambiente, manejo e conservação ambiental) , Saúde (autocuidado, vida 

coletiva), Pluralidade Cultural (Pluralidade Cultural e a Vida das Crianças no Brasil, 

constituição da pluralidade cultural no Brasil, o Ser Humano como agente social e produtor de 

cultura, Pluralidade Cultural e Cidadania) e Trabalho e Consumo (Relações de Trabalho; 

Trabalho, Consumo, Meio Ambiente e Saúde; Consumo, Meios de Comunicação de Massas, 

Publicidade e Vendas; Direitos Humanos, Cidadania). Referentes às quatro primeiras séries da 

Educação Fundamental de 1997; diz que um dos objetivos gerais do aluno do ensino 

fundamental é que o aluno seja capaz de “conhecer características fundamentais do Brasil nas 

dimensões sociais, materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção 

de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao País;” e também capaz de 

“conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos 

socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação 

baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras 

características individuais e sociais”. 

Assim, todos esses movimentos impulsionados pelos PCNs; pesquisadores e militantes 

do movimento negro; e pela Avaliação dos livros didáticos facilitaram a aprovação da Lei 

10.639 em 10 de janeiro de 2003 incluindo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN 9.394/1996), a obrigatoriedade do ensino obrigatório da História e Cultura Afro-

brasileiras nas escolas (MARTINS, 2010). Houve o reconhecimento da diversidade étnico-

racial no país; na tentativa de superar a visão eurocêntrica de ensino; promover o direito ao 

autoconhecimento (identidade e diversidade), ao reconhecimento (humanidade e dignidade) e 

ao conhecimento (igualdade de oportunidades) para a população negra; a substituição da 

folclorização da cultura negra pela contextualização histórica da contribuição afro-brasileira 

para a cultura e história do Brasil; etc. (GUARULHOS, 2010).  

A partir disso, fez-se necessário a criação de diretrizes capazes de darem suporte para 

educação saber qual a melhor maneira de trabalhar as questões étnicos-raciais na escola, 

surgindo As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana em 2004. Neste documento, 

o Ministério da Educação (MEC), logo de começo, reconhece o dever do governo junto da 

educação de trabalhar este conteúdo como uma medida de política afirmativa instituindo e 
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implementando medidas com ações concretas na tentativa de eliminar discriminações e 

promover a inclusão e cidadania para todos e todas no sistema educacional brasileiro. 

 

Pela primeira vez, estão reunidos os programas de alfabetização 
e de educação de jovens e adultos, as coordenações de educação 
indígena, diversidade e inclusão educacional, educação no 
campo e educação ambiental. Esta estrutura permite a 
articulação de programas de combate à discriminação racial e 
sexual com projetos de valorização da diversidade 
étnica. Um dos seus objetivos é tornar a multiplicidade de 
experiências pedagógicas dessas áreas em modos de renovação 
nas práticas educacionais. Mais do que uma 
reunião de programas, a tarefa da nova secretaria é articular as 
competências e experiências desenvolvidas, tanto pelos 
sistemas formais de ensino como pelas práticas de organizações 
sociais, em instrumentos de promoção da cidadania, da 
valorização da diversidade e de apoio às populações que vivem 
em situações de vulnerabilidade social. (DCNs, 2004, p.5). 

 

O documento ainda reforça que as políticas de reparações voltadas para a educação dos 

negros devem oferecer garantias a essa população de ingresso, permanência e sucesso na 

educação escolar, de valorização do patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro, etc. A 

demanda por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos da comunidade afro-

brasileira, no que diz respeito à educação, passou a ser particularmente apoiada com a 

promulgação da Lei 10.639/2003, que alterou a Lei 9.394/1996, estabelecendo a 

obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas (DCNs, 2004). 

 

Reconhecimento implica justiça e iguais direitos sociais, civis, 
culturais e econômicos, bem como valorização da diversidade 
daquilo que distingue os negros dos outros grupos que 
compõem a população brasileira. E isto requer mudança nos 
discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas, modo de tratar 
as pessoas negras. Requer também que se conheça a sua história 
e cultura apresentadas, explicadas, buscando-se 
especificamente desconstruir o mito da democracia racial na 
sociedade brasileira; mito este que difunde a crença de que, se 
os negros não atingem os mesmos patamares que os não negros, 
é por falta de competência ou de interesse, desconsiderando as 
desigualdades seculares que a estrutura social hierárquica cria 
com prejuízos para os negros (DCNs, 2004, p.11). 
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O documento mais recente sobre educação no Brasil, a Base Nacional Comum 

Curricular, foi aprovada em Abril de 2017 na sua terceira versão e prevê qual será a base do 

conteúdo curricular de ensino dos níveis infantil, fundamental e médio, em todo o território 

nacional. O ensino da cultura afro no documento está relacionado com a disciplina de História 

e a partir do 4º ano do ensino fundamental o aluno é introduzido ao conceito inicial de cultura 

e deve ter a habilidade de: 

(EF04HI08) Identificar as transformações ocorridas nos meios 
de comunicação (cultura oral, imprensa, rádio, televisão, 
cinema e internet) e discutir seus significados para os diferentes 
estratos sociais. 

(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas 
contribuições para a formação da sociedade brasileira. 

(EF04HI11) Identificar, em seus lugares de vivência e em suas 
histórias familiares, elementos de distintas culturas (europeias, 
latino-americanas, afro-brasileiras, indígenas, ciganas, 
mestiças etc.), valorizando o que é próprio em cada uma delas 
e sua contribuição para a formação da cultura local e brasileira.  

(EF04HI12) Analisar, na sociedade em que vive, a existência 
ou não de mudanças associadas à migração (interna e 
internacional). (BNCC, 2017, p.363) 

 

Já no 5º ano do ensino fundamental compete ao aluno ter a habilidade de: 

(EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas 
e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico 
ocupado. 

(EF05HI03) Analisar o papel das culturas e das religiões na 
composição identitária dos povos antigos. (BNCC, 2017, 
p.365) 

 

Depois no 9º ano: 

(EF09HI03) Identificar os mecanismos de inserção dos negros 
na sociedade brasileira pós-abolição e avaliar os seus 
resultados. 

(EF09HI16) Identificar e analisar processos sociais, 
econômicos, culturais e políticos do Brasil a partir de 1946.  

(EF09HI17) Descrever e analisar as relações entre as 
transformações urbanas e seus impactos na cultura brasileira 
entre 1946 e 1964 e na produção das desigualdades regionais e 
sociais. (BNCC, 2017, p.381) 
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Um professor de História da Universidade Federal de Goiás analisou as duas primeiras 

versões do documento e considerou que: 

 

A história e cultura afro-brasileira presente nas duas versões da 
BNCC, de qualquer perspectiva que avalie, estão muito longe 
do refletir a presença do homem africano nas terras brasílicas 
desde os primeiros tempos da época colonial. Mais lastimável 
é que a 2ª versão reduziu ainda mais a narrativa da contribuição 
negra para a formação do Brasil. Essa negação ou ausência da 
história e cultura negra na compreensão histórica do Brasil, 
fomenta e legitima a existência de brasis que não se reconciliam 
(PESSOA, 2016, p. 9). 

 

 E conclui que na investigação feita, a questão afro-brasileira como componente 

curricular História da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) carece de tratamento mais 

condizente com as demandas sociais sobre a temática em questão (PESSOA, 2016, p.10) e 

ainda, o preconceito só cessará quando houver medidas capazes de fomentar e reconhecer o que 

as pessoas tem de melhor, pois “as discriminações, das mais variadas naturezas, que se verifica 

cotidianamente em todo território nacional acerca dos negros, adia indefinidamente o ideal de 

uma sociedade fraterna, justa, solidária, e com paz social”. 

 

5.2 A cultura afro-brasileira trabalhada nas escolas 

 

 A cultura afro-brasileira trabalhada nas escolas tem sua garantia por lei, mas a forma 

que ela é abordada condiz com a necessidade de sua implementação na escola? De que maneira 

ela é feita? Essa indagações fazem-se pertinentes, pois é necessário que haja representações da 

diversidade cultural principalmente para aqueles grupos que foram oprimidos e o Estado tem 

um dívida histórica com eles. Ainda, o racismo estrutural presente na atual sociedade demanda 

políticas eficientes de combate, e a escola é um espaço que grande parcela da população 

frequenta, ainda que por vezes por um curto ou longo momento da vida. A legislação serve 

como um dever a ser cumprido e um direito do cidadão, e a educação deve tomar medidas 

significantes e efetivas que para fazer com que essa medida saia do papel. 
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Entendemos por enfrentamento do racismo as ações que 
favorecem que as pessoas saiam da omissão, da negligência e 
do silêncio diante das discriminações e desigualdades raciais. 
São práticas que elucidam as discriminações presentes na 
realidade e o racismo institucional, desconstroem estereótipos 
e preconceitos, estimulam a mudança de atitude diante do 
racismo. Incluímos em promoção da igualdade as práticas que 
convocam para a alteração da realidade, por meio da mudança 
de olhar e novos saberes sobre a história e cultura afro-
brasileiras. (GUARULHOS, 2010, p. 50) 

 

Ademais, embora o fim do regime escravocrata seja um marco bem pontuado em sala 

de aula, ele raramente é problematizado pela escola. Não há debate escolar sobre estas questões 

implicando a não compreensão das marcas deixadas pela escravidão nas relações étnicos-raciais 

que perpetuam na sociedade. Não se questiona por exemplo a ausência de políticas de inserção 

dos ex-escravos no período republicano, tão pouco se discutem as razões dos indicadores 

estatísticos da disparidade social brasileira que atinge majoritariamente a população 

afrodescendente (MARTINS, 2010). 

Partindo do pressuposto que só preservamos e respeitamos aquilo que conhecemos, 

conhecer as contribuições africanas e afro-brasileiras na nossa sociedade é fundamental para 

que todos, sem qualquer distinção, saibam a grande importância dos negros no Brasil. Os 

conhecimentos vindo da África vão muito além do velho e conhecido clichê “contribuição na 

música e na dança”. Houve uma grande influência dos conhecimentos de afro-brasileiros em 

todas as áreas (LOPES, 2006; SILVA 2007 apud MARTINS, 2010). 

Para a população negra, trabalhar sua cultura a partir de uma perspectiva errada pode 

acarretar grandes danos à sua saúde, pois é na escola que a criança forma sua auto-imagem e, 

se ela nega o patrimônio cultural negro, logo ela não consegue reconhecer-se nem definir uma 

boa auto-imagem de si próprio. 

 

Na escola, as datas comemorativas não são as que 
valorizam o negro, mas as que reforçam a figura do branco 
como superior àquele. Por exemplo: Páscoa – festa 
religiosa cristã; Tiradentes – herói branco; Abolição – a 
bondosa princesa teve compaixão dos negros. Na 
sociedade como um todo, basta observar alguns feriados 
nacionais para perceber que essa ideia de valorização do 
branco continua: 7 de setembro e 15 de novembro – dias 
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em que “grandes mudanças” foram feitas no país pelos 
heróis brancos (SCHUTZER, 2003, p. 132).  

 
Ademais, o dia 20 de novembro - morte de Zumbi dos Palmares- é considerado como 

“mês” da consciência negra, mas não é em todo o país que este dia é considerado feriado, 

ignorando o quão importante foi essa figura que também não é consenso em ser tratado como 

herói, além de ser pouco trabalhado na escola ou quando o é, de maneira superficialmente. 

Se nos feriados falta representação, nos livros didáticos a imagem do negro é muito 

pouco valorizada. Há uma enorme esteriotipização, com ele representado em situações de 

menor prestígio social, como no trabalho em meio rural (visto como inferior), situações 

depreciativas (subalternos, alcóolatras, perdedores), e escondidos ou parecidos com animais nas 

publicações (SCHUTZER, 2003). Diferentemente do que alguns pesquisadores enunciaram, 

consideramos que expressões de racismo em livros didáticos são mais que a ponta do “iceberg”, 

e constituem uma das formas de produção e sustentação do racismo cotidiano brasileiro e em 

sua maioria referem-se exclusivamente a negros e indígenas, não considerando as referências 

de outras etnias: árabes, ciganos, japoneses ou judeus (ROSEMBERG et al 2003). 

 

É na ausência de referência positiva na vida da criança e da 
família, no livro didático e nos demais espaços mencionados 
que esgarçam os fragmentos de identidade da criança, que 
muitas vezes chega à ase adulta com total rejeição a sua origem 
racial, trazendo-lhe prejuízo à sua vida cotidiana (ANDRADE, 
2000, apud SCHUTZER, 2003, p.132). 
 

 Os resultados das pesquisas dos anos 1980 e 1990, que analisaram representações 

contemporâneas no negro nos textos e nas ilustrações, permitem apreender um quadro de 

depreciação sistemática de personagens negros, associada a uma valorização sistemática de 

personagens brancos (PINTO, 1981; SILVA, 1988, apud ROSEMBERG et al 2003, p.133). 

Rosemberg et al (2003, p.136) ainda aponta que na literatura infanto-juvenil é estabelecida uma 

relação entre desiguais — o adulto que narra ou ensina à criança uma sociedade adulta branca 

idealizada — e uma relação entre iguais, quando o autor, ilustrador, crítico, editor e 

bibliotecário faz representações de uma sociedade formada por crianças e adolescentes brancos, 

a visão branca dominante sobre a raça negra; e as obras recentes que tentam romper com os 

paradigmas, trazem algumas representações da abolição que vai além da reprodução da imagem 

da princesa Isabel. Combater o racismo nos livros didáticos tem sido uma tarefa árdua para 
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militantes do movimento negro, pensada junto de pesquisadores, educadores e governo, mas 

ainda falta interesse do estado da arte. 

Em sala de aula, o professor tem uma relação íntima com o aluno, pois é um elemento 

presente no processo de ensino aprendizagem e, por mais preparo que ele possa ter, traz (e 

também leva para sala de aula) consigo preconceitos enraizados em sua formação, podendo 

assim esmagar ou elevar a auto- estima das crianças negras presentes no contexto escolar. 

 

A formação do professor é baseada na hipótese de que a 

sociedade brasileira é homogênea, o que acaba por ignorar a 

existência de diferenças, sejam elas de ordem cultural, 

religiosa, racial etc. Ou ainda, o que é pior, baseia-se no mito 

da democracia racial (SCHUTZER, 2003, p.132). 

 

 No estudo de caso sobre a Lei 10.639, dissertação de mestrado defendida por Martins 

(2010), o autor conclui que houve melhoria nas relações étnico-raciais no cotidiano escolar, 

mas ainda há a necessidade de maior discussão a respeito do tema em universidades, escolas, 

órgãos públicos de educação, gestores de escola e sociedade. Em seu estudo, ele percebe uma 

lacuna política, pois há ausência de determinação das responsabilidades capazes de 

direcionarem a promoção de igualdade étnico racial; “a escola não tem um direcionamento claro 

sobre o ensino de Cultura e História Afro-brasileiras” e na prática, a aplicação dessa lei não é 

sobre saber apenas os conteúdos de História e Cultura Afro-brasileiras, mas sim de sensibilizar 

atitudes para a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária para toda a população. 

 A partir destas evidências, conclui-se portanto que é necessário uma real introdução 

nas escolas dos estudos da história da África e da cultura Afro-brasileira nos currículos 

escolares, pois apesar da regulamentação da lei há 14 anos, não há evidências que ela teve êxito 

no ensino. Ainda, há também a necessidade de preparo de educadores e funcionários, para um 

trabalho significativo e entendimento dos desdobramentos dessa cultura na sociedade, de forma 

a criar pessoas críticas e responsáveis por respeitar as diferenças e valorizar a cultura presente 

na sociedade como um patrimônio público.  

 Na próxima seção, a ánalise dos dados obtidos e as considerações finais sobre este 

estudo. 
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6 ANÁLISE DE DADOS 

 

A partir dos dados obtidos, surgem algumas indagações pertinentes a respeito do tema; 

como por exemplo como se configura a cultura na pós modernidade. Para entender esta questão 

é necessário contextualizar a configuração da sociedade atual. Desde o final da Segunda Guerra 

Mundial aconteceram algumas mudanças rápidas e profundas de inúmeras características nas 

nossas relações sociais, instituições dos Estados, construções culturais e várias outras 

configurações do mundo social que se construiu durante o período que se denominou de 

“moderno”. Essas mudanças foram tão significativas que eles acreditam que é preciso falar 

agora da superação ou do fim do período moderno, e o surgimento da pós-modernidade, por 

assim dizer. BAUMAN (2001) aponta que o ritmo incessante das transformações sociais geram 

angústias e incertezas e dá lugar a uma nova lógica, pautada pelo individualismo e pelo 

consumo rápido e incessante; e ainda, a globalização foi uma das maiores forças de 

transformação da paisagem social moderna. A aproximação, ou o “encurtamento das 

distâncias”, transformou as relações humanas de várias formas. 

 No contexto globalizado, MARCUS (1991) ressalta que o grande dilema da etnografia 

moderna é entender a formação das identidades culturais diante de uma tensão entre um 

processo de integração global e a reafirmação das autonomias locais. O desenvolvimento de 

tecnologias destruiu todas as esferas de ordenamentos sociais, a família, religião, política, sem 

colocar no lugar algo que exercesse a mesma função (RIBEIRO, 1999). Com isso, as relações 

inter-pessoais tornam-se voláteis e passíveis de substituição, o indivíduo está sempre em busca 

de algo novo para satisfazer um vazio que ele mesmo criou e que não havia necessidade. 

Significa dizer que estamos passando de uma era de 'grupos de referência' predeterminados a 

uma outra de 'comparação universal', em que o destino dos trabalhos de autoconstrução 

individual (BAUMAN, 2001). É necessário estar atento ao modelo de vida vendido e o padrão 

a ser seguido pela sociedade, como aponta Ribeiro (1999), “Temos então que analisar a 

construção das identidades culturais no mundo pós-moderno voltando um olhar especial à 

forma como se organiza o seu mercado, já que este é um dos locais onde se constroem os 

elementos constituintes das identidades coletivas.” (RIBEIRO, 1999, p. 11) 

 

Diante de um mercado mundializado, os valores culturais que 
sustentam as singularidades são produzidos como mercadorias 
através dos meios de comunicação de massa, não se filiando a 



45 
 

nenhum território ou nação específica. Entretanto, esta 
mercadoria definidora das identidades, por ser expressão da 
potencialização da lógica do modo de produção capitalista, traz 
em si a desigualdade. Nem todos podem ser consumidores desta 
cuItura-mercadoria mundial, permanecendo apenas como 
espectadores de um show do qual não podem participar. Cada 
vez mais o indivíduos são forçados a se adaptar dentro da tensão 
entre suas raízes culturais, que não foram de todo abolidas pelo 
mercado (uma vez que este é gerador de exclusão), e a cultura 
global tomada mercadoria de consumo (RIBEIRO, 1999, p.11). 

 

Há uma supervalorização de uma cultura e menosprezo por outra, mas quando o grupo 

oprimido resiste e mostra orgulhar-se do produto que possui, a indústria de consumo vende-a 

como um produto, e coloca como personagem principal o indivíduo padrão, menosprezando o 

amplo significado que o produto possuía e apagando sua história de resistência, que será o tema 

da próxima subseção. 

 

6.1 Apropriação cultural 

 

Apropriação cultural ocorre quando elementos e símbolos de uma cultura marginalizada 

são adotados por uma parcela da população que não fazem parte desta cultura. Isso pode incluir 

com o uso de roupas, acessórios, símbolos religiosos e até mesmo incorporação de tradições e 

manifestações antigas. A apropriação é desonesta porque utiliza-se da identidade de um grupo 

inferiorizado e marginalizado e utiliza-se deles de uma forma irresponsável. Como a cultura é 

maleável e está sempre se renovando, o argumento utilizado pelo grupo que que se apropria é 

de que a cultura é universal, ignorando a simbologia de resistência que alguns códigos da 

sociedade marginalizada carrega, reconfigurando-o e perdendo todo significado que o símbolo 

possuía. 

O que é necessário maior atenção o fato de existir o intercâmbio cultural, fenômeno 

natural e frequente, mas a apropriação cultural precisa ser vista com seriedade pois caso 

contrário, esses elementos podem ser vistos como banalizados e estereotipados. Adotar alguns 

códigos fora do seu verdadeiro contexto é beneficiar a si mesmo e seu grupo privilegiado e 

deturpar ainda mais a imagem do grupo marginalizado, que sofre opressão diariamente por 

sustentar os mesmos elementos (vistos de maneiras diferentes) que pertence ao seu grupo.  
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 Um exemplo de apropriação cultural de um grupo privilegiado é o uso de dreadloks, que 

para a população negra é vista como forma de resistência a exibição de seu cabelo crespo frente 

uma sociedade que impõe um padrão a ser seguido que apaga a identidade de uma parcela da 

população. Os dreads tornaram-se famosos graças ao movimento rastafari que não cortam nem 

penteiam os cabelos por motivos religiosos, baseando-se em citações do Velho Testamento. “O 

rastaman, como é conhecido o adepto da religião, sustenta seus dreadlocks e tem sua filosofia 

de vida baseada na mistura de elementos da tradição judaico-cristã com a história da África, 

especificamente a Etiópia” (COUTINHO, 2009). 

 

As tranças dreadlocks foram tomadas pelo ativismo negro de 
várias partes do mundo como uma forma de afirmação da 
identidade negra e de posicionamento político, algo que já 
havia acontecido com o corte “afro” ou black power na década 
anterior. Além desse aspecto político, esses fatos 
demonstravam que era possível criar um estilo negro próprio, 
desde que começássemos a valorizar o nosso corpo de forma 
sincera e livre de estereótipos (MACEDO, 2004: 1 apud 
COUTINHO, 2009, p. 2).  

  

A imagem de um negro utilizando é de cabelo sujo, fedido e bagunçado; acarreta como 

consequência uma imensa dificuldade de arrumar emprego, de serem considerados bonitos e 

enfrentam preconceitos: é considerada uma moda feia e ultrapassada; já quando um branco 

utiliza-se de dreads é visto como estiloso, bonito e fora dos padrões impostos pela sociedade. 

Ora, a utilização deste elemento apenas como forma de querer ser estiloso ignora 

completamente o verdadeiro significado que o look tem. 

Assim, podemos concluir que a cultura Afro-brasileira ora é tratada com rejeição e 

maneira inferiorizada, e ora é motivo de apropriação, de tornar o branco estiloso. Por isso a 

necessidade de educarmos as pessoas para que possam reconhecer as diferenças e respeitá-las 

de maneira coerente, não tomando-a para si. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo com leis que reconheçam a dívida histórica que o Brasil tem com a população 

negra e a promulgação da Lei 10.639/03 que obriga o ensino de História e cultura Afro-

brasileira nas escolas, passados 14 anos desde sua promulgação as medidas tomadas parecem 

ser poucas ou insuficientes para o ensino destes em sala de aula. A inclusão das Diretrizes 

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

História e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas no currículo dos professores é vista como mais 

uma burocracia e tê-la no papel não é garantia de sua aplicabilidade e eficiência. 

Ademais, as pesquisas apontam que para o trabalho desta em sala de aula, é feita uma 

abordagem superficial quando a é, configurando mais um tipo de violência com o não 

reconhecimento das diferenças em sala de aula; e assim configura-se o racismo estrutural 

presente na sociedade levando grande parte da população afro-descendente a negar a sua própria 

cultura. As relações de poder fazem-se presentes em todos os espaços sociais, particularmente, no 

educacional. É necessário que os educadores se posicionem crítico/reflexivamente diante dos conflitos 

e tensões que ocorrem no ambiente educacional, bem como conheçam a verdadeira história dos 

diferentes grupos étnico-raciais e culturais que compõem a nação brasileira. 

A cultura afro-brasileira presente nas escolas é representada de modo superficial e 

muitas vezes apenas na semana da consciência negra. Isso ocorre devido ao despreparo dos 

professores e a ignorância a respeito do tema dificulta uma abordagem de maneira mais 

inteligente e humana. A maioria de educadores são brancos e isso reflete a maneira de enxergar 

a cultura do negro como inferior, e trata-la numa abordagem que reforça estereótipos e 

apresenta apenas os elementos mais característicos deste povo, como a capoeira, a feijoada, o 

samba, esquecendo-se de que a cultura afro não limita-se apenas a isso e que somos frutos da 

miscigenação de um enorme continente e temos influência nos trejeitos, fala, escrita, 

alimentação, vestimenta, modos de pensar e agir etc. É importante que o educador saiba 

reconhecer que trabalhar este tema em sala de aula apenas retratando o período da escravidão 

pode acarretar sérios problemas de auto estima e identificação de alunos negros, há a 

necessidade de tratar a luta e resistência desse povo que fora injustiçados durante um longo 

período de tempo. 

Por uma educação mais justa e humana que seja capaz de reconhecer as diferenças e 

respeitá-las, de modo a superar a desigualdade étnico-racial tão presente no Brasil. Não há uma 
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implementação efetiva das leis e a prática da lei 10.639 não é apenas uma questão de ensino e 

valorização dessa cultura, mas o reconhecimento do outro como ser humano. 
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