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Resumo: 

Objetivo: O presente trabalho visa apresentar uma reflexão sobre a implementação da história da 
África e cultura afro-brasileira nas redes de ensino brasileira no contexto das ações desenvolvidas no 
município de Rio Claro – SP. Tal processo se baseia em reivindicações históricas de grupos e pessoas 
ligadas aos movimentos sociais, com destaque ao movimento negro, tendo em 2003 a aprovação da Lei 
10.639/03 pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) que instituiu a obrigatoriedade do ensino da História 
da África e da Cultura Afro-Brasileira nas redes de ensino fundamental e médio do país, com vista à 
promoção da igualdade das relações étnico-raciais e difusão de um novo ponto de vista frente à história e 
desenvolvimento territorial do país.  

Metodologia: Pesquisa de caráter qualitativo que conta com revisão bibliográfica e documentos 
diversos, como áudio visual, coleta de dados ‘in loco’ através da pesquisa e da observação participantes e 
registro da história oral. Utilização de recursos da rede mundial de informações.  

Principais contribuições: O ensino da história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas 
públicas e privadas do país se apresenta como um desafio aos profissionais da educação, em especial ás 
áreas que trabalham diretamente com a temática, como é o caso da geografia. A implementação da lei 
ampliou as discussões e estudos, o que significa repensarmos nossas práticas pedagógicas e conhecermos 
nossa história a partir das populações africanas, buscando valorizar seus ancestrais que muito auxiliaram na 
construção e desenvolvimento da sociedade brasileira, juntamente com o conhecimento oral, de grande 
importância no estudo, pois decorrente da falta de registros formais nessa temática, é ela a fonte de 
conhecimento capaz de nos apresentar muitos conteúdos. Outro ponto presente nesta breve discussão é a 
luta da comunidade negra por território, esta exemplificada pela comunidade de Rio Claro e presente em 
várias regiões do país. Através do levantando dos antigos territórios negros da cidade de Rio Claro, com o 
auxilio de representantes da comunidade negra local, é possíveis conhecer muito da história e da cultura 
afro-brasileira, gerando conteúdos riquíssimos que estão sendo levados para as salas de aula da cidade. 

 
Palavras chave: Educação, Território, Cultura Afro-brasileira, Formação. 
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OBJETIVOS: 
Em 2003 foi instituída a Lei nº 10.639/03 pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) que instituiu 

a obrigatoriedade do ensino da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de 

ensino fundamental e médio do país. Nesse período ocorreram manifestações populares e institucionais 

favoráveis ao estudo e registro da história da cultura Afro-Brasileira no município de Rio Claro, SP.  

 Atrelado aos designos da lei acima mencionada, buscaremos acompanhar um dos projetos do 

Arquivo Público e Histórico de Rio Claro no intuito de observar e registrar o processo de implementação do 

curso de formação continuada Professores Coordenadores do Município de Rio Claro, uma parceria da 

Prefeitura Municipal de Rio Claro – Secretaria da Educação, Arquivo Histórico de Rio Claro, UNESP de Rio 

Claro e Faculdade ASSER – Rio Claro. Esta parceria visa formar educadores que trabalhem com as 

histórias e as culturas das populações africanas e afro-brasileiras com os alunos do ensino fundamental, 

construir a partir de módulos uma articulação entre a teoria e a prática didático-pedagógicas a fim de que 

os profissionais da educação adquiram a formação necessária para desenvolver a Lei 10.6039/2003, 

compor, editar e distribuir um material bibliográfico de apoio às práticas escolares de autoria do grupo 

participante do projeto ou de novos colaboradores, estimular o fortalecimento e a multiplicação de parcerias 

entre a comunidade escolar e a comunidade negra, além ampliar o conhecimento sobre o conceito de 

Raça, Racismo, Preconceito, Cultura Africana e Afro-brasileira. 

JUSTIFICATIVA: 
Incentivar e formular ações pautadas na Lei nº 10.639/2003 visa à promoção da igualdade das 

relações étnico-raciais nas escolas, pauta de reivindicações históricas de grupos e pessoas ligadas aos 

movimentos sociais, com destaque ao movimento negro. 

 O Arquivo Público e Histórico de Rio Claro vem contribuindo com a promoção de uma serie de 

ações que valorizam a produção de materiais, a diversificação e a pluralidade das historias do município, 

dispõe de diversas fontes documentais, jornais, acervo iconográfico e digital.  Entre as atividades 

desenvolvidas as “Conversas Griô” merecem destaque quando se trata da cultura afro. Tem por objetivo a 

transmissão oral de conhecimentos ancestrais, cujos elementos como valores, condutas, crenças, são 

passados pelos mais velhos aos mais novos em depoimentos ou rodas de conversa. São pessoas que 
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reúnem saberes e fazeres de sua comunidade de origem e reproduzem na forma de contos, depoimentos, 

poesia, música ou técnicas, os conhecimentos experimentados em sua vivência. Essas narrativas 

constituem um patrimônio cultural imaterial que caracteriza a comunidade à qual pertencem, oferecendo 

elementos que permitem reconstruir identidades, ligar passado-presente e estabelecer laços de 

territorialidade entre os indivíduos.  

 Tais depoimentos, assim como outras peças documentais estão disponíveis no Portal Memória 

Viva ( www.memoriaviva.sp.gov.br ), com objetivo de difundir saberes e práticas vivenciadas pela 

população negra local, recuperando sua importância histórica e sua presença no cenário da vida 

contemporânea. Outro meio de publicação do acervo é a Revista do Arquivo, editada semestralmente, a 

qual apresenta um conjunto de artigos escritos por pesquisadores, historiadores locais, artistas, que 

divulgam manifestações histórico-culturais do município.  Esses materiais estão sendo utilizados como 

base para a elaboração de cursos de formação aos coordenadores e professores da rede municipal e 

material paradidático distribuído na rede municipal de ensino. Essas atividades são fruto da parceria  

 Abordar conteúdos que trazem para a sala de aula a história da África e do Brasil africano é, nas 

palavras da Professora Marina de Mello e Souza, “fazer cumprir nossos grandes objetivos como 

educadores: levar à reflexão sobre a discriminação racial, valorizar a diversidade étnica, gerar debate, 

estimular valores e comportamentos de respeito, solidariedade e tolerância”. Para que essa prática se 

efetive verifica-se especialmente a necessidade de elaboração de materiais didáticos e de cursos de 

formação aos educadores, visto serem essas as maiores dificuldades encontradas pelas instituições.  

A realização do trabalho também se justifica na necessidade de identificação dos territórios negros 

da cidade, levantamento das manifestações populares da população afro-brasileira e seus descendentes no 

município, juntamente com os processos de formação de professores que reúne material escrito e 

audiovisual, aborda a história da cidade, bem como da arte e da cultura locais. Tal pesquisa se fortalece pela 

quase inexistência de outros estudos que abordem a temática e na urgência em se registrar as histórias dos 

negros do município, muitas permanecem vivas na oralidade, não foram documentadas e podem se perdem 

com o tempo, levando consigo parte de nossa história.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:  

Pesquisa de caráter qualitativo, pressupondo revisão bibliográfica e áudio visual, coleta de dados 

‘in loco’ através da pesquisa e da observação participantes, e utilização recursos da rede mundial de 

informações.  

http://www.memoriaviva.sp.gov.br/


Identificar, através da história oral, como se deu as mudanças desses territórios utilizando como 

base os pontos de vista e histórias da própria comunidade. Bosi (1987) nos apresenta uma interessante 

reflexão sobre o lembrar: Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, 

repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. 

(...) A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição, no 

conjunto de representações que povoa nossa consciência atual. (p. 17).  

  A memória coletiva nos permite a produção de uma determinada visão do passado, é uma corrente 

de pensamento contínuo, de uma continuidade que nada tem de artificial, já que retém do passado 

somente aquilo que ainda está vivo ou capaz de viver na consciência do grupo que a mantém (HALBWACHS, 

1992). 

 

1. INTRODUÇÃO: 

Para Santos cultura é o que caracteriza uma população humana, “tudo que é humano é cultural, 

tudo que é cultural é humano”, como aponta o autor: a cultura é “uma dimensão do processo social, da vida de 

uma sociedade. É uma construção histórica, é um produto coletivo da vida humana” (SANTOS, 1996). O termo 

pode ainda ser visto, na perspectiva de Corrêa (2007), como uma chave para a compreensão sistemática 

de diferenças e semelhanças entre os homens.  

Cultura é palavra de origem latina, seu significado original está ligado às atividades agrícolas, vem 

do verbo colere, que quer dizer “cultiva”, “cuidar” e também “habitar”(colere urbem: “habitar a cidade”): 

O homem cultivado é aquele que sabe cuidar de sua alma como se lhe prestasse 
“culto”, de modo a “habitar” o mundo à maneira de um ser humano e não de um animal. 
A cultura é assim, na origem, o culto da alma e não está de forma alguma ligada à 
produção de objetos (…). Não se trata de fabricar um objeto exterior a si, segundo 
modelo do artesão, mas de cuidar da alma como se cuida do campo, segundo o modelo 
do agricultor (MATTÉI, 2002, p. 234). 

 

Em todo território brasileiro inúmeras manifestações culturais foram empregadas pelos negros 

como forma de resistência. A capoeira, o candomblé, as irmandades religiosas, danças como o Lundu, as 

embaixadas dos reis Congos, o Tambu, o Samba de Lenço, o Samba, o Jongo, são entre tantos outros 

exemplos dessas organizações. Com a ajuda destas a herança africana se transforma pouco a pouco em 

elementos culturais afro-brasileiros. 



O conceito de Patrimônio Cultural muito se ampliou nacional e internacionalmente. No Brasil em 

1937 é realizada a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual IPHAN, 

inicialmente buscava-se um trabalho voltado para o patrimônio natural, etnográfico, arqueológico, histórico 

e artístico, contudo são tantas as expressões da cultura e maneiras de representar povos, civilizações, 

etnias, sociedades que somente o testemunho arquitetônico não conseguia abranger temas da diversidade 

e da complexidade locais existentes em nosso país. Assim, a partir da década de 70 muitos movimentos 

vem buscando desenvolver políticas que reconheçam e preservem as muitas outras expressões e 

testemunhos patrimoniais, não apenas referentes à história oficial e sim as manifestações patrimoniais da 

sabedoria tradicional dos povos, envolvendo temas como música, dança, comida, oralidade, entre tantas 

outras. 

Em contextos globalizados, buscam-se, então, as singularidades de grupos e indivíduos 
reveladoras do sentimento de pertença a um lugar, a um segmento étnico, a uma 
associação, a uma manifestação religiosa; na produção de um bem artesanal; a um 
detentor de uma receita de comida; ao realizador de uma coreografia, canto, teatro, 
entre outras linguagens artísticas (SABINO, J. e LODY, R., 2011, p. 174). 

Neste contexto as danças têm sido reconhecidas como manifestações patrimoniais, no 

cumprimento de políticas públicas no âmbito do Patrimônio Imaterial, sendo registradas com o mesmo 

valor e significado do tombamento do patrimônio material. Atualmente são registrados como patrimônio 

nacional o Samba de Roda (Bahia), o Tambor de Crioula (Maranhão), o Jongo (Sudeste), o Samba 

carioca, a capoeira, entre outros, todos esses integram elementos de matriz africana. Este Registro 

reconhece a importância dessas formas de manifestação como valores que devem ser preservados, 

salvaguardados, atestando a importância dos povos africanos na identidade do povo brasileiro.  

Uma manifestação cultural consegue atribuir união para coisas que tem formas diferentes, 

históricos diferentes, criações diferentes. Esta capacidade da arte, a capacidade de unir transcendendo 

valores da cultura atual empolga e fascina.  

As manifestações culturais congregam cultura e educação, em geral, conjugam 
crenças e brincadeiras, reúnem adultos e crianças, e utilizam a troca de saberes como 
veículo de sociabilidade entre os participantes, através de um processo social 
dinâmico, no qual diferentes elementos socioculturais servem como meio para o ensino 
e o aprendizado de tradições culturais (AGUIAR, 2011, p. 4). 

Segundo Sabino e Lody, 2011, p. 178, além da dança de matriz africana ser uma forma de 

construir uma educação artística apoiada na cultura corporal do movimento, promovendo criatividade, 



comunicação e expressão, ela também “concorre para uma formação consistente do indivíduo e para a 

preservação das memórias de matriz africana”. Cada grupo possui sua técnica corporal, suas 

características são transmitidas através da educação, da imitação, da convivência, da tradição, sendo 

necessária a preservação de espaços para que elas ocorram.   

A importância de uma experiência que não necessariamente está ligada à educação formal e aos 

espaços desta, vem cada vez mais tomando força nos estudos da área de educação. A sociedade 

brasileira que recebeu muitas influências da cultura africana em seu território é marcada pela diversidade 

cultural em campos variados da vida religiosa, social, cultural, entre outras. O que implica numa conivência 

clara com a presença do diverso.  

Na medida em que a Ação Cultural para a libertação é um ato de conhecimento e um 
método de ação transformadora da realidade através do qual as massas populares 
são desafiadas a exercer uma reflexão crítica sobre sua própria forma de estarem 
sendo, as classes dominantes, obviamente, não podem aceitá-la. 
É que, sobretudo, uma tal forma de práxis ajuda as massas populares a superar o 
nível da mera sensibilidade de sua situação de classe pelo de consciência de classe, 
fundamental à transformação revolucionária da sociedade. (FREIRE, 2004, p. 121). 

 

2. LUTA POR UMA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA, JUSTA E IGUALITÁRIA: 

  As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnico-Raciais para o Ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana apresentam na página 7 um breve e importante histórico da 

luta por igualdade e direito á educação no Brasil, como podemos verificar abaixo:  

O Brasil, Colônia, Império e República, teve historicamente, no aspecto legal, uma 
postura ativa e permissiva diante da discriminação e do racismo que atinge a população 
afro-descendente brasileira até hoje. O Decreto nº 1.331, de 17 de fevereiro de 1854, 
estabelecia que nas escolas públicas do país não seriam admitidos escravos, e a 
previsão de instrução para adultos negros dependia da disponibilidade de professores. 
O Decreto nº 7.031-A, de 6 de setembro de 1878, estabelecia que os negros só podiam 
estudar no período noturno e diversas estratégias foram montadas no sentido de 
impedir o acesso pleno dessa população aos bancos escolares. 
Após a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil busca efetivar a condição de um 
Estado democrático de direito com ênfase na cidadania e na dignidade da pessoa 
humana, contudo, ainda possui uma realidade marcada por posturas subjetivas e 
objetivas de preconceito, racismo e discriminação aos afro-descendentes, que, 
historicamente, enfrentam dificuldades para o acesso e a permanência nas escolas. 

 A partir da eleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva algumas medidas foram tomadas a fim 

de viabilizar transformações sociais e diminuir as desigualdades raciais. Em março de 2003, o governo 

federal sancionou a Lei nº 10.639/03-MEC, que altera a LDB (Lei Diretrizes e Bases) e estabelece as 

Diretrizes Curriculares para sua implementação.  Ela instituiu a obrigatoriedade do ensino da História da 



África e dos africanos no currículo escolar do ensino fundamental e médio. No mesmo ano é criada a 

Seppir (Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial) e se instituiu a Política Nacional 

de Promoção da Igualdade Racial. Posteriormente, em março de 2008, é sancionada a Lei n º 11. 645, que 

modifica a Lei nº 10.639/03-MEC incluindo a temática indígena: 

Lei nº 11.645, de 10 março de 2008: 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 
de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 
incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e 
privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.” 
(Presidência da República- Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos) 

Tais leis e diretrizes poder representar um grande avanço para a construção e o desenvolvimento 

de nossa sociedade, porém são dimensões normativas, reguladoras de possibilidades e, por si só, não 

apresentam uma solução.  

Muito ainda precisa ser feito para que tais mudanças se efetivem. É necessário que haja um 

avanço nas discussões, que haja um grande movimento para a formação de professores, educadores, que 

estejam aptos a trabalhar a temática em sala de aula. Não é possível uma mudança sem o incentivo á 

elaboração de materiais didáticos que abram novos pontos de vista, que apresentem o que existe de 

africano no Brasil, coisas que ainda são pouco conhecidas entre nós. Somos a mistura de índios, africanos, 

portugueses, e tantos outros. Temos muito para conhecer sobre esses antepassados e o que nos deixaram 

de herança e identidade. 

3 RIO CLARO SE MANIFESTA: 

A cidade de Rio Claro foi gradativamente sendo formada ao longo do caminho de aventureiros e 

desbravadores que buscavam ouro no interior do país. A localidade serviu então, inicialmente, como 

pousada para tropas de exploração. De acordo com os dados do recenseamento de 1822 a localidade 

contava com um total de 1.033 habitantes, sem contar a população escrava. Em 1826 havia já ali um 

bairro com cerca de 800 pessoas e, no ano seguinte, é oficialmente inaugurada a Capela de São João 

Batista de Rio Claro. Em 1830 a Capela passa a ser Freguesia, contando nessa época com cerca de 

2.000 habitantes e 20 casas de comércio (Haach, 1998, p.49).  A cidade seguiu o mesmo padrão de 

exploração do trabalho que prevalecia no resto do Brasil. Em 1800, segundo Dean, p.61, era de escravos 
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um terço da população brasileira, de três milhões de habitantes, até a metade do século houve a 

importação de mais de um milhão de africanos das possessões portuguesas de Angola e Moçambique. 

Havia escravos em todas as propriedades.   

Existem relatos de diversas manifestações afro-descendentes em Rio Claro, entre elas o Tambu, 

que acontecia no Largo da Igreja de São Benedito, na Chácara dos Pretos, no Buraco Quente, Av. 17 

esquina com a Rua 16, antigo Bar do Fidele, atual PADOKA e no Buracão, onde atualmente existe a pré-

escola municipal Paulo Koelle. O Tambu, Samba de Lenço e o Samba eram tradicionais nas 

comemorações do dia 13 de maio da cidade, como se pode observar em registros abaixo: 

 

 

  

Em Rio Claro tais manifestações foram amplamente rejeitadas pelo grupo branco em geral, como 

relatam alguns estudos: 



Em 1884, o vigário de Rio Claro, Nery de Toledo, escreveu que seu antecessor 
“tolerara por muitos anos” uma irmandade de São Benedito – cujos membros eram 
escravos e libertos, provavelmente quase todos moradores da cidade. Mantinha um 
fundo na paróquia, constituído de contribuições, que se aplicava numa celebração 
anual. Irmandades religiosas eram uma importante instituição social e política nas 
cidades pequenas, conferindo certa posição e cimentando as relações entre visinhos. O 
vigário, porém, dissolveu a sociedade, juntamente com outras na cidade, até que 
“tivessem um compromisso legal” (DEAN, 1977, p. 89).  

Mas o povo do Tambu resistiu e prosseguiu regularmente até pelo menos fim dos anos 1960. À 

medida que a “ordem” e os “bons costumes” atentavam contra o Tambu, seus praticantes mudavam de 

endereço, sem, no entanto abrir mão de sua dança e do prazer de festejar a liberdade de raça (PEREIRA, 

2008, p. 159).   

Ali onde tudo parece trocas simples entre pessoas e grupos, relações sociais por meio 
de objetos, ações, mensagens e símbolos, há relações de poder. Onde o olhar 
apressado vê contribuições inocentes da vida social, há conflitos,oposições e 
interesses, manipulações de classes sociais sobre outras, expropriações do poder 
popular sobre o uso dos seus símbolos, apropriações do “folclórico” pelo de “massa”, 
formas populares de resistência (BRANDÃO, 1995,  p. 89). 

 
Em depoimento presente no vídeo Cultura Negra, produzido pelo grupo Kino Olho em 2010, 

Divanilde, moradora da cidade de Rio Claro, relata que segundo caso contado por sua avó, “os negros 

queriam cantar e dançar, então eles usavam as imagens da Igreja para poderem mistificar um pouco, por 

que a cultura não podia ser trazida, então eles usavam essas danças sagradas, tanto que a congada em 

cada lugar é de uma forma”. No mesmo vídeo Anderson, relata que “a Dança de Umbigada hoje é uma 

dança também de celebração e de libertação, é uma comemoração ao que agente fazia antes. 

Antigamente os escravos, quando ia fazer festa com os pouco de comida que sobrava, que arrecadava, 

que era dado como resto de comida, com o qual inventaram a feijoada, eles celebravam com a dança de 

umbigada, dança de libertação, essa dança foi oficializada a partir do momento que eles conseguiam a 

nossa libertação...”. O Sr Ariovaldo Bueno acrescenta em seu depoimento:  

o samba da umbigada, então é esse o significado: nós nascemos e então o que é 
cortado de nós? O umbigo. Então daquela data que os escravos que nascessem não 
seria mais escravo, então dessa data em diante que agente começou, a realmente ser 
realizado,..., então esse é o samba que nós sambamos, esse é a liberdade, então que 
agente se bate umbigo com umbigo, ..., essa é uma dança de qualidade de muito 
respeito, é a libertação dos escravos. 

Atualmente o Bairro São Benedito, outrora conhecido por “quilombo”, integra o centro da Cidade 

de Rio Claro. Os negros que ocupavam a área foram empurrados para regiões periféricas, decorrente do 



processo de urbanização da cidade. Os bairros Consolação e Estádia eram, respectivamente, seguindo 

Pereira 2008, “Buraco Quente” e “Vila dos Apertados”, isso pelo menos até final da década de 1960, essa 

região também era essencialmente de moradores negros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Muito ainda precisa ser feito na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, nós 

educadores temos um papel muito importe nesse processo, somos os mestres das futuras gerações. Nós 

pesquisadores temos o dever de possibilitar novos olhares e legitimar a história do negro, do indígena e de 

todos nós, descobrindo, registrando e divulgando nossa história.  

A reflexão sobre as manifestações culturais e os territórios de luta da comunidade negra na cidade 

de Rio Claro está em consonância com a preocupação presente no debate relacionado a este novo desafio 

que se apresenta aos profissionais da educação, o ensino da História da África e da Cultura Afrobrasileira 

baseado na Lei 10.6039/2003 e da Temática Indígena com base na 11.645/2008 nos sistemas de ensino. 

Este estudo levanta conteúdos que podem ser desenvolvidos na escola, e em fim, propor alguns caminhos 

para dar visibilidade à diversidade étnica e cultural da população brasileira, à história e cultura das 

populações africanas e ao combate ao racismo. 

Apresentamos um pouco das discussões que permeiam a cultura, em especial as manifestações 

culturais afro-brasileiras, a importância da oralidade e o grande caminho ser aprendido. A educação está 

intimamente ligada ao debate, é através dela que será possível a introdução de novos pontos de vista 

frente à história e desenvolvimento do território brasileiro. Cursos de formação e capacitação sobre o 

ensino da História da África e da Cultura Afro-Brasileira são oferecidos em muitas instituições além da 

elaboração de materiais didáticos que possibilitam um novo olhar ao educador e o desenvolvimento de 

práticas dentro e fora da sala de aula. Me utilizando de Souza, (2006, p.7) estudar a história da África e dos 

negros que vieram para o Brasil significa conhecer uma face do nosso passado que ainda precisa ser 

entendida.  
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