
Faculdade São Bernardo
Deivison Nkosi 





 RESOLUÇÃO Nº 1, de 17 de junho de 2004

 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Africana

“O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida
dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B:
"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira.

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

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







http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=bolanomundo.wordpress.com&url=http://bolanomundo.files.wordpress.com/2008/07/pele_bicileta.jpg&sref=http://bolanomundo.wordpress.com/2008/07/page/3/


 FILME TESTE DE RACISMO EM CRIANÇAS

 http://www.youtube.com/watch?v
=pxTSWJCv9PU

http://www.youtube.com/watch?v=pxTSWJCv9PU
http://www.youtube.com/watch?v=pxTSWJCv9PU


 CONSCIÊNCIA POLÍTICA E HISTÓRICA DA DIVERSIDADE

Quando veremos esta diversidade representada nos espaços de poder?



 FORTALECIMENTO DE 
IDENTIDADES E DE DIREITOS



 AÇÕES EDUCATIVAS DE COMBATE AO RACISMO E A 
DISCRIMINAÇÕES
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Definições de Racismo

 O racismo é a tendência do pensamento, ou do modo de 
pensar em que se dá grande importância à noção da 
existência de raças humanas distintas e superiores umas às 
outras

 Está presente quando as oportunidades e recursos sociais 
não são distribuídos igualmente entre os diferentes grupos 
“raciais”

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%A7as_humanas


Democracia Racial Brasileira



“Democracia” Racial Brasileira



 Estudo da História da África e dos Africanos
 Luta dos negros no Brasil
 Cultura negra brasileira 
 O negro na formação da sociedade nacional e 

mundial 



 Estudo da História da África e dos Africanos



“A África é ...”
“os africanos são ...”



 Estudo da História da África e dos Africanos

 Humanidade surge na África

 Os primeiros serres humanos eram negros

 O Egito foi uma civilização Negro Africana (o 
berço da civilização ocidental)

 A historia africana não se inicia com a colonização

 Os Africanos contribuíram e contribuem para o 
desenvolvimento humano universal



 O negro(a) na formação da 
sociedade nacional e mundial 



 Luta dos negros no Brasil 



 Cultura negra brasileira 
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