


Os efeitos do racismo:
• Baixo autoestima
• Baixo rendimento escolar
• Pouca criatividade nas brincadeiras
• Insatisfação com o próprio corpo
• Ansiedade
• Insegurança
• Agressividade
• Sofrimento psíquicos
• Depressão

 ”Temos a necessidade de incluir o racismo nos conceitos de 
maus tratos dispostos no ECA”



Racismo

Discriminação racial

Preconceito racial

“Racista, eu? De jeito nenhum. Afinal, minha 
empregada é negra!”



Preconceito 
racial
tem...

• Padronizar, buscar na vítima o que 
falta para que esta seja igual as 
demais.

Discriminação 
racial
faz...

•Deixar a parte, distinguir, excluir, 
preferir, anular, restringir, privar de ter 
as mesmas condições, liberdades e 
garantias.

Racismo
é...

•É a doença das mentalidades 
humanas.
• É a crença na existência de raças 
superiores e inferiores
•É o que justifica a escravidão, o 
domínio de determinados povos por 
outros, e os genocídios.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escravatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genoc%C3%ADdio


LEI  10.639/03 

Lei 10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08, que torna 
obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e 
africana em todas as escolas, públicas e particulares, do 
ensino fundamental até o ensino médio.

O que trabalhar:

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo 
da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do 
povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.

Como trabalhar: 
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados 
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e 
de Literatura e História Brasileiras.

“Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da 
Consciência Negra’."



Eixos a serem trabalhados na implementação da lei 10.639/03:

Resistência:

processo de 
luta pela 

sobrevivência física, 
cultural, social, política,

 heroísmo e 
dignidade do povo 

brasileiro.

Identidade: 

organiza todas 
as ações educativas, 

sem ela não existe raiz,
 referência de si e 

do outro, 
diversidade cultural 

dos povos.

Ancestralidade:

fonte inesgotável de 
pulsão, energia, 

movimento, 
criatividade e 

exemplo. 



Construindo um 
espaço de formação 

de identidades



LDB
TÍTULO II
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional
Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho.
Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 
cultura, o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.



IDEB
 resultados e metas









PCNs

OBJETIVOS GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

• 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;

• 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;



Cultura



 Cultura afro
    A cultura negra só pode ser entendida na 

relação com as outras culturas existentes em 
nosso país. E nessa relação não há nenhuma 
pureza; antes, existe um processo contínuo 
de troca bilateral, de mudança, de criação e 
recriação, de significação e ressignificação. 
Quando a escola desconsidera esses 
aspectos ela tende a essencializar a cultura 
negra e, por conseguinte, a submete a um 
processo de cristalização ou de folclorização.

   Como o povo negro, constrói, vivem e 
reinventa suas tradições culturais de 
matriz africana.



Em que 
momento da 

aula a LEI 
10639/03 é 
trabalhada



Acentuando o preconceito

• Apelidos: buiu, mussum, café, pelé, chocolate, tição, 
cascão...

• Frases e palavras:
“negro de alma branca”
“serviço de preto”
“é preto mas é gente boa”
“cabelo ruim”
“limpar o sangue”
“melhorar a raça”
“ovelha negra”
“nuvem negra”
“a coisa tá preta”
“denegrir, negação”...



Estereótipos



Quem somos





Nosso corpo



O corpo como expressão da 
identidade negra

    - Ele transforma as diferenças inscritas no corpo 
em marcas de inferioridade. Nesse processo são 
estabelecidos padrões de superioridade/ 
inferioridade, beleza/feiúra.

    - O corpo negro pode ser tomado como símbolo 
de beleza, e não de inferioridade. Ele pode ser 
visto como o corpo guerreiro, belo, atuante 
presente na história do negro da diáspora, e não 
como o corpo do escravo, servil, doente e 
acorrentado como lamentavelmente nos é 
apresentado em muitos manuais didáticos do 
ensino fundamental.











Que cor tem a minha 
sala de aula:

Subjetividade do 
espaço





História e Geografia



Mapa do Mundo



Mapa da África



Matemática:



Ciências



Em diferentes áreas do 
conhecimento



• Agricultura

• Escrita

• Medicina

• Astronomia

• Saneamento

• Formação de cidades-estados





Valores



Griots:  Leitura de imagens de 
um griot contando uma 
história, para trabalhar 

comportamento (disciplina e 
indisciplina) 



GRIOT



Literatura



http://1.bp.blogspot.com/_-na6IyQD_6g/SsOH_PlfiaI/AAAAAAAACWE/FuidVVH3XxE/s1600-h/MB23.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_-na6IyQD_6g/SsOImGxr7mI/AAAAAAAACXU/iaKPKkaz3tI/s1600-h/MB13.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_-na6IyQD_6g/SsOIm2aU94I/AAAAAAAACXk/n3MDWjY5rDo/s1600-h/MB11.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_-na6IyQD_6g/SsOH-pPexgI/AAAAAAAACV8/FqdyKTg5L8g/s1600-h/MB24.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_-na6IyQD_6g/SsOJONJ20zI/AAAAAAAACYU/3iR50ImSroI/s1600-h/MB5.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_-na6IyQD_6g/SsOISjzLOWI/AAAAAAAACWk/Bmcv-1v00r0/s1600-h/MB19.jpg


Jogos e brincadeiras







Religiosidade



Natureza: 

água
ar
terra
fogo 
(passam a 
ser seres vivos)

Ervas medicinais:

Rezadeiras
parteiras



Musicalidade



Afro-brasileira
Gospel
Soul
Axé music
Carimbó
Funk carioca
Charme
Ijexá
Choro
Lambada
Lundu 
Sertanejo
Maxixe
Maracatu
Pagode
Samba
Rap
Hip Hop
Reggae





Dicionário
    bagunça – curinga – moleque – dengo 

gangorra    gangorra – cachimbo – fubá 
macaco – quitanda – bunda – cochilar – 
caçula – benjamim – moleque – gangorra – 
ginga – samba – cachaça – dendê – fuxico – 
berimbau – quitute – cuíca – cangaço – 
quiabo – senzala – corcunda – batucada – 
zabumba – bafafá – axé – bafafá – cachimbo 
cafundó - cafuné - cafungá
calombo – camundongo -  canjica – carimbo 
caxumba - chuchu - fubá -  marimbondo -  
miçanga -   milonga – moleque – muamba – 
mucama – quenga – quiabo – quibebe – 
tanga... 



Leite de coco-da-baía
 Azeite de dendê
Pimenta malagueta 
Feijão preto
Feijoada
Feijão mexido
Quindim
Quiabo
Quirera
Vatapá
Caruru
Mungunzá
Acarajé
Angu

Culinária





Atividades:

Desenvolver um plano e uma ação prática sobre um 
dos assuntos abaixo relacionados:

• Painéis de sala de aula
• Murais
• Religiosidade
• Espaço geográfico africano
• Literatura
• Musicalidade (instrumentos musicais)
• Culinária
• Filme
• Jogos e brincadeiras
• Teatro ( expressão corporal)
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