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Resumo: Em 2003, foi sancionada a lei 10.639/03, que inclui e torna obrigatório 

o ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira no ensino básico. No 

cumprimento desta lei, a Prefeitura de Belo Horizonte criou o Kit de Literatura 

Afro-Brasileira. Assim, estudos aprofundados acerca dos impactos gerados pela 

adoção do Kit no âmbito escolar são importantes para uma melhor compreensão 

das contingências experienciadas pelos estudantes negros e tornar notória a 

constante necessidade de renovação das políticas públicas. Nossos objetivos 

são problematizar como as obras selecionadas para o Kit efetivam a política de 

inserção do ensino da história e cultura afro-brasileira no currículo escolar, se há 

de fato uma inclusão do debate sobre raça e o rompimento de preconceitos 

naturalizados. Questionar quais os critérios de seleção desses livros e quem os 

seleciona; se a escola está preparada para tal abordagem sem reproduzir 



racismos institucionais; como o jovem negro pode romper com o sentimento de 

exclusão e se tornar sujeito conhecedor e admirador de sua cultura e história. 

Visamos um futuro fim das privações e discriminações sofridas pela população 

negra brasileira, sobretudo as crianças. O projeto se configura através de 

pesquisas e ações de intervenção quantitativas e qualitativas. Foram 

desenvolvidas ações efetivas como a análise de livros inseridos no kit e 

entrevistas com profissionais que trabalham com ele. Entretanto há a 

programação de novas ações que serão realizadas até o meio do semestre o 

final deste ano, com a produção de rodas de conversas, oficinas de desenhos e 

fotografias, entrevistas a estudantes negros e intervenções institucionais. 
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1. Introdução 

[A III Conferência Mundial contra o Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e outras Formas de 

Intolerância –Durban] Insta os Estados a 

assegurarem igual acesso à educação para todos, na 

lei e na prática, e a absterem-se de qualquer medida 

legal ou outras que levem à segregação racial 

imposta sob qualquer forma no acessoà educação (§ 

122); Insta os Estados a incentivarem a ativa 

participação, bem como envolver mais de perto os 

jovens na elaboração, planejamento e 

implementação de atividades de luta contra o 

racismo, a discriminação racial, a xenofobia e 

intolerância correlata e exorta os Estados, em 

parceria com as organizações não governamentais e 

outros atores da sociedade civil, a facilitarem o 

diálogo entre jovens tanto em nível nacional e 

internacional sobre racismo, discriminação, raça, 

xenofobia e intolerância correlata (§ 216) 

Tendo em vista o texto presente na Declaração e Programa de Ação 

adotados em 8 de setembro de 2001 na III Conferência Mundial contra o 



Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e outras Formas de Intolerância –

Durban/África, e reconhecendo a importância da escola e da educação para o 

combate de discriminações e para a defesa dos direitos humanos, esse trabalho 

visa problematizar como os livros de literatura infantil escolhidos para compor o 

Kit de Literatura Afro-Brasileira, distribuídos desde 2004 às crianças do Ensino 

Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação de Belo Horizonte, 

auxiliam na inclusão do debate sobre raça, para o rompimento de uma série de 

pré-conceitos naturalizados por boa parte da população e para um futuro fim das 

privações e discriminações sofridas pela população negra brasileira, sobretudo 

as crianças. 

Objetivamos discutir as seguintes questões: Quais são os critérios de 

seleção dos livros que irão compor o kit? Quem é o responsável por esta 

seleção? Essa literatura auxilia a luta contra o racismo ou apenas corrobora para 

a manutenção de uma série de estereótipos que envolvem o negro no Brasil? 

Além de uma tentativa de resposta para essas questões, esperamos 

abordar de que forma a proposta desse kit de literatura afro, efetiva a política de 

inserção do ensino da história e cultura afro-brasileira no currículo escolar, 

baseado na Lei 10.639/2003. Além de questionar: a escola está preparada para 

abordar a questão racial sem reproduzir racismos institucionais? De que modo a 

criança e o jovem negro podem romper com o sentimento de exclusão e podem 

se tornar, de fato, sujeitos conhecedores de sua cultura e que a admire e se 

orgulhem de sua história? 

  
2. Lei 10.639 – Histórico e implementação 

A Lei 10.639/03, sancionada em 9 de janeiro de 2003, pelo então 

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, altera a LDB (Lei de Diretrizes 

e Bases) de 1996, incluindo e  tornando obrigatório o ensino de História e Cultura 

africana e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio 

da rede pública e particular. 

O objetivo da Lei é a divulgação e a valorização do legado cultural 

africano, reconhecendo as contribuições deste povo à história e à construção da 

identidade do brasileiro, elevando a autoestima dos alunos negros e contribuindo 

para tornar os outros alunos mais conscientes da diversidade étnico-racial. 



Desde os anos 70 que existe uma movimentação em torno da afirmação 

da identidade negra pelo próprio negro. Como apontado por Cardoso (2001), nos 

quase cinco séculos de presença dos negros e negras no país, transplantados 

da África e aqui transformados em ferramenta de trabalho e objeto de reprodução 

sexual, há uma sistemática ação de extermínio institucionalizada e de um 

processo de genocídio que se prolonga até os dias atuais, forjada na supressão 

dos valores culturais e na eliminação física do negro. 

Em resposta aos anos e anos de tentativa de branqueamento da 

sociedade e do crescimento da ideologia de superioridade dos brancos, o 

Movimento Negro Unificado (MNU), é a continuidade da resistência do povo 

negro frente a escravidão e opressão colonial e agora frente ao racismo 

estruturado e institucionalizado. Assim, o Movimento Negro sempre buscou a 

revalorização da história e cultura africana e afro-brasileira e suas preocupações 

voltavam-se, principalmente, para a educação: os altos índices de evasão e 

déficit e alunos negros se davam, entre outras razões, à ausência de conteúdos 

afrocêntricos nas escolas e à desigualdade, econômica e social, enfrentada por 

eles. É através da educação que a população negra poderia romper com a 

estrutura racista perversa e emancipar-se politicamente. 

“A educação [...] é compreendida pelo movimento negro 

como um direito paulatinamente conquistado por aqueles 

que lutam pela democracia, como uma possibilidade a mais 

de ascensão social, como aposta na produção de 

conhecimentos que valorizem o diálogo entre os diferentes 

sujeitos sociais e suas culturas e como espaço de formação 

de cidadãos que se posicionem contra toda e qualquer forma 

de discriminação.” (GOMES, 2012) 

Em 1988, a Constituição foi promulgada e garantia a todos tratamento 

indiferenciado perante à lei, consolidando, assim, o mito da democracia racial. 

Afinal, como desenvolve e analisa Fernandes (2007), dentro da formação social 

do Brasil, o Negro, enquanto base da mão de obra em uma sociedade 

escravocrata e agrícola, nunca termina de ser integrado de fato ao novo modelo 

econômico vigente na nossa tentativa de república moderna. Este segmento 



social, assim como outras minorias, é marginalizado e a sua situação é maquiada 

pelo discurso liberal e burguês da "igualdade de oportunidades".  

A partir dos anos 90, houve um fortalecimento do MNU e as pautas 

reivindicatórias, que incluíam políticas de democratização do acesso à 

educação, melhoria social e de combate ao racismo, passaram a ganhar mais 

atenção do governo. 

“Ao trazer o debate sobre o racismo para a cena pública e 

indagar as políticas públicas e seu compromisso com a 

superação das desigualdades raciais, este movimento social 

ressignifica e politiza a raça, dando-lhe um trato 

emancipatório e não inferiorizante.” (GOMES, 2012) 

Em 95, foi arquivado o “embrião” da Lei 10.639, de criação do Deputado 

Paulo Paim. Em 96 e 97, foram aprovados a Lei de Diretrizes e Bases Nacional 

e os Parâmetros Curriculares Nacionais, respectivamente, que são referência 

para o ensino fundamental e médio e que, em seu texto, garante a todos os 

estudantes o direito aos conhecimentos necessários para o exercício da 

cidadania plena. Temas transversais deveriam ser abordados para atender a 

esse objetivo e um desses temas é o da Pluralidade Cultural, que prevê o 

respeito à diversidade, a tolerância étnica e cultural e combate ao preconceito e 

discriminação, mas de forma genérica, sem atingir o cerne da questão e sem 

produzir novas políticas educacionais. 

Em 2003, é então sancionada a Lei 10.639, apesar de ter sido aprovada 

em 1999. Mas ainda a luta não havia terminado. Na ocasião de sua provação, a 

Lei passa por dois vetos que estavam relacionados à alteração da LDB e que 

fazem toda a diferença na efetivação das ações que são propostas através da 

Lei. O primeiro veto diz respeito à porcentagem (10%) do conteúdo programático 

que deveria ser dedicada, em História do Brasil e Educação Artística, à temática 

afro-brasileira – foi vetado por ter sido considerado inconstitucional. 

O segundo veto, e este, ainda mais imprescindível no processo de 

implementação da Lei, referia-se ao oferecimento de curso de capacitação aos 

professores, com a participação de entidades do movimento negro e outras 

instituições de pesquisa que estivessem vinculadas ao tema. O veto justificava-

se por a lei tratar de “matéria estranha ao seu objeto”, ou seja, a LDB, em 



momento algum, faz menção à cursos de capacitação para os professores e, por 

isso, a alteração da lei não poderia conter tal sugestão. 

Em 2004 é publicado o Parecer 003/2004, em âmbito nacional, que 

regulamenta a implantação da Lei e a política de ações afirmativas, como forma 

de reparação histórica à população negra brasileira, valorizando sua cultura e 

identidade. A partir disso, estados e municípios estabelecem suas próprias 

diretrizes curriculares com base neste Parecer. 

“Pedagogias de combate ao racismo e a discriminações 

elaboradas com o objetivo de educação étnico-raciais 

positivas têm como objetivo fortalecer entre os negros e 

despertar entre os brancos a consciência negra. Entre os 

negros, poderão oferecer conhecimentos e segurança para 

orgulharem-se da sua origem africana; para os brancos, 

poderão permitir que identifiquem as influências, a 

contribuição a participação e a importância da história e da 

cultura dos negros no seu jeito de ser, viver, se relacionar 

com outras pessoas, notadamente as negras.” (Parecer 

CNE/CP 3/2004 ;16) 

  

3. O Kit Afro e a Política de Relações Étnico-Raciais no Município 

O Kit Afro faz parte da Política de Relações Étnico-Raciais da Prefeitura 

de Belo Horizonte, em cumprimento da Resolução 003/2004, do Conselho 

Municipal de Educação, que estabelece as Diretrizes Curriculares Municipais 

para o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. 

Essa resolução fundamenta o planejamento, a execução e a avaliação 

das ações propostas pela Lei 10.639/03 na Educação Básica do Município e tem 

por objetivo “promover a educação de cidadãos conscientes e atuantes no seio 

da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, por meio de relações étnico-

raciais positivas” (SMED/PBH, 2004, p.8). 

A Educação das Relações Étnico-Raciais em Belo Horizonte visa a 

divulgação e a produção de conhecimentos e, principalmente, a formação de 

cidadãos emponderados a respeito de seu pertencimento étnico-racial. A partir 

desse empoderamento, é esperado que os indivíduos sejam capazes de 

“negociar objetivos comuns que garantam, à todos, ter igualmente respeitados 



seus direitos, valorizada sua identidade e participação na consolidação da 

democracia brasileira” (SMED/PBH, 2004, p.9). 

Em 2004, foi criado em Belo Horizonte, o Núcleo de Relações Étnico-

Raciais, da Gerência de Coordenação da Política Pedagógica e de 

Formação/SMED, com o objetivo de atender à demanda crescente de formação 

e subsidiar o trabalho com a temática étnico-racial. Seus eixos principais de 

atuação são a formação de profissionais de Educação, mobilização de 

estudantes e investimento em materiais didático-pedagógicos. As ações do 

Núcleo contemplam também alunos em situação de itinerância, como ciganos, 

indígenas e outros povos nômades. 

O Kit de Literatura Afro-Brasileira é parte das ações propostas pela Lei 

10.639/03 e é distribuído às bibliotecas das escolas da Rede Municipal de 

Educação de Belo Horizonte e espaços reservados para o incentivo à leitura na 

Educação Infantil das redes própria e conveniada. No Kit, além de obras literárias 

que tratam da história e cultura africanas e afro-brasileiras, incluem-se também 

CD’s, DVD’s, livros didáticos e paradidáticos e obras que abordam as questões 

de gênero e sexualidade, história e cultura indígenas e diversidade cultural, 

conforme Lei 11.645/05 - que altera a Lei 10.639/03, incluindo e tornando 

obrigatório, o ensino de História e Cultura Indígenas no currículo escolar. 

A seleção dos livros é organizada pelo Núcleo de Relações Étnico-

Raciais, realizada através de uma Comissão composta por representantes da 

Gerência de Coordenação da Política Pedagógica e de Formação e do Centro 

de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, ambos da Secretaria 

Municipal de Educação; de representantes da Biblioteca Pública Infanto-Juvenil, 

da Fundação Municipal de Cultura; e de consultores especialistas em literatura 

que tratem das alteridades e identidades étnicas. 

A Comissão seleciona os livros a partir da qualidade do texto, adequação 

dos temas aos interesses do público-alvo, representatividade das obras e 

aspectos gráficos. 

“Não serão selecionadas obras que apresentem 

didatismos, moralismos, preconceitos, estereótipos 

ou discriminação de qualquer ordem, bem como 

obras nas quais sejam identificadas doutrinação” 

(PORTARIA SMED 241/2013). 



A compra é realizada posteriormente, através de pregão eletrônico, do tipo 

“menor preço”, de acordo com as regras constantes de edital publicado no Diário 

Oficial do Município. 

A intenção da SMED/PBH na distribuição desses Kits para a comunidade 

escolar é que, ao ter acesso à esta bibliografia, se amplie a reflexão e ação 

pedagógica sobre os mecanismos discriminatórios (racismo, sexismo, 

xenofobia) que permeiam a nossa sociedade. 

 

4. Limitações do Kit Afro 

 Muitos problemas surgem no momento da implementação da Lei no 

Município. Os livros não são disponibilizados para todos os alunos da rede, 

diferentemente do Kit de Literatura Infanto-Juvenil, o que já diminui a 

abrangência do Kit e da temática. Os livros que chegam à escola são 

direcionados às bibliotecas, onde ficam expostos em prateleira temática, ou junto 

ao resto do acervo. A utilização desses livros pode partir da iniciativa do próprio 

aluno, ao pegá-lo para empréstimo, mas infelizmente muitos alunos brancos não 

os retiram por acharem que eles são destinados unicamente para pessoas 

negras, enquanto que os alunos negros não os escolhem por medo de 

estigmatização e de serem alvos de piadas e gozações. 

Assim a utilização do kit afro muitas vezes depende da mediação dos 

professores e bibliotecários, que os utilizam em projetos por eles desenvolvidos. 

Entretanto, percebe-se que a maioria desses projetos acontecem em datas 

pontuais, como o 20 de Novembro - Dia da Consciência Negra - e o 13 de maio 

- Dia da Abolição da escravidão - e são abordados de maneira estigmatizada e 

reprodutora de discriminações, isso devido a outro grave problema: a falta de 

capacitação desses profissionais. 

O curso de capacitação não é oferecido a todas as escolas nem a todos 

os professores, geralmente são inscritos aqueles que já possuem militância na 

área, ou que estão em readaptação funcional. É necessária uma formação 

periódica, que nivele os métodos de multiplicação do conhecimento e os 

capacitem a abordar o tema de maneira a não reproduzir estereótipos já 

institucionalizados. 

Este problema se agrava ao pensarmos que grande parte desses 

profissionais passou pela Academia e não conseguiu uma formação crítica que 



proponha mudar o contexto atual, o que reflete também as grandes falhas 

presentes nas Instituições Superiores de Ensino, que possuem cursos de 

graduação que não têm na grade obrigatória disciplinas específicas sobre a 

temática afro-brasileira e africana.  

“Os educadores e as educadoras brasileiros não receberam 

na sua educação e formação de cidadãos, de professore/as 

o necessário preparo para lidar com o desafio da 

problemática da convivência com a diversidade. Os 

resultados e as manifestações de discriminação resultantes 

dessa situação colocam o nosso discurso em prol de uma 

escola democrática quotidianamente em xeque e indagam 

nossa postura profissional.” (Silva y Pereira; citado em 

Munanga, 2013). 

Uma forma de tentar corrigir o problema do acesso ao conteúdo e o do 

método de trabalho é a realização periódica da Mostra de Literatura Afro-

Brasileira. A Mostra acontece divida por Regionais, com a participação de várias 

escolas. Este evento contribui para a divulgação do Kit e proporciona à 

comunidade (pais, alunos e professores) um espaço de reflexão acerca das 

relações étnico-raciais, com o objetivo de construir novas posturas diante do 

preconceito e da discriminação que ainda permeiam o cotidiano das escolas. A 

Mostra conta com a exposição dos livros do Kit, contações de histórias, oficinas 

de musicalização (rap e percussão), brinquedos e brincadeiras, oficinas de artes 

plásticas – tudo envolvendo a temática afro-brasileira. 

Outra ação que tem se mostrado efetiva para um contínuo diálogo entre 

os profissionais da educação – apesar da baixa adesão - são os grupos de 

estudos, organizados pelas Gerências Regionais de Educação, nas Secretarias 

de Administração Regionais Municipais, que reúnem bibliotecários, auxiliares de 

biblioteca, professores e secretários escolares com o intuito de planejar ações a 

serem realizadas nas escolas e o compartilhamento de materiais (livros, filmes, 

artigos acadêmicos) paralelos ao Kit, para ampliar o leque de opções no trabalho 

com a temática africana e afro-brasileira. 

Mesmo com tantos problemas na aplicação da Lei, na pesquisa 

transformada no livro “Igualdade das Relações Étnico-Raciais na Escola: 



possibilidades e desafios para implementação da Lei 10639/2003”, de 2007, 

contatou-se que Belo Horizonte, das três capitais pesquisadas (Salvador e São 

Paulo), é a que tem o maior número de profissionais que utilizam os livros 

relacionados à temática racial. 

Há ainda um hiato entre a Lei sancionada e a Lei aplicada e as políticas 

públicas levam tempo pra surtir o efeito desejado. Mas não há como negar a 

importância da Lei 10639/03 para o movimento negro, não só no município, mas 

em todo o território nacional – a Lei é uma grande conquista que, a longo prazo, 

servirá na construção de novas relações sociais, mais justas e igualitárias. 

  

5. Ações realizadas 

Com o intuito de melhor compreender a estruturação do Kit e a sua 

utilização dentro da sala de aula, e visando a possibilidade de mudanças, foram 

realizadas três ações iniciais. 

 

5.1- Análise de dois livros do Kit Afro  

 Como demanda da disciplina cursada, Antropologia e Educação, na 

Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil, ministrada pela docente Dr.Érica 

Renata de Souza, foi solicitado como trabalho final do curso, a apresentação de 

um trabalho escrito com análise dos marcadores sociais em materiais didáticos 

e/ ou livros de literatura infantil e juvenil. Sendo assim, optamos pela análise do 

marcador social raça em dois livros presentes no Kit de Literatura Afro Brasileira. 

O primeiro livro analisado é “O amigo do Rei”, de Ruth Rocha, da editora 

Salamandra, presente no I Kit de literatura afro-brasileira do ano 2004, (lançado 

no ano seguinte da aprovação da Lei 10.639/03). O segundo livro que foi 

analisado é o Betina, da autora Nilma Lino Gomes, da editora Mazza, presente 

no IV Kit de Literatura Afro-brasileira do ano de 2009. 

O livro “Amigo do Rei” aborda a amizade entre dois garotos da mesma 

idade: um negro que é “escravo”, o Matias, e um branco que é o seu senhor, o 

Ioiô. Devido às relações de poder e de dominação, Matias tem que aceitar 

descrenças e humilhações praticadas por Ioiô, até que ocorre uma reviravolta 

nas histórias dos personagens. Após os dois apanharem do pai do Ioiô, esse 

decidiu fugir e encorajou Matias para acompanhá-lo. Após dias no meio da mata, 

Matias vai reconhecendo sinais e chega a um quilombo, onde é recebido como 



rei. Ioiô começa a sentir saudade da família e resolve voltar, enquanto que Matias 

decide ficar, dizendo ao amigo que eles iriam se reencontrar quando o seu povo 

não fosse mais escravo e, então, leva Ioiô de volta para a fazenda. Anos se 

passam e Matias e Ioiô lutam para o fim da escravidão, reencontrando-se 

finalmente. 

Ao analisar esse livro não deixamos de realizar algumas percepções: o 

protagonista da história continua sendo um garoto branco, o contexto histórico é 

a escravidão, o personagem negro é um escravo, inferiorizado em várias 

características e ridicularizado quando aborda que um dia ainda irá ascender e 

virar rei. Ao apanhar do senhor de escravo, o menino negro não demonstra 

nenhum tipo de revolta ou resistência, que são reservadas apenas para o garoto 

branco. Ao decidirem fugir, Ioiô, apesar de não saber sequer para onde iriam, 

continua a ter sentimento empoderadores como a coragem, a ousadia e a 

determinação, enquanto que o medo, um sentimento de fraqueza, se reserva 

para Matias, o garoto negro. 

Quando os dois entram para a mata, ocorre uma inversão de papéis. 

Matias agora é tomado por um caráter de liderança e começa a identificar sinais 

que Ioiô não identifica, justamente por ser um garoto branco, pertencente a uma 

vivência cultural e a uma classe completamente diferente do seu amigo. 

Por fim Matias e o amigo chegam a um lugar tido como exótico com uma “mata 

toda enfeitada. Tambores tocavam ao longe. Guerreiros imponentes. Pintados. 

Enfeitados, Armados...” e o Ioiô, agora sim, ao ver a imagem de homens negros 

exercendo a sua cultura - que no mundo dos brancos era proibida e vista como 

inferior, mística e animista - fica com medo. 

No final do texto ainda, após Ioiô voltar para sua casa, anos se passam e 

ele luta junto com Matias para extinguir a escravidão dos negros, o que reproduz 

de certa forma, o protagonismo que infelizmente ainda é dado, principalmente 

sob a figura da Princesa Isabel, para o branco na conquista do fim da escravidão, 

esquecendo-se do real protagonista, que lutou e morreu a fim de conquistar a, 

de certo modo ilusória, liberdade para seu povo. 

Após todas as percepções, restaram questionamentos. Será que enfatizar 

as representações negativas e inferiorizadas construídas e institucionalizadas a 

respeito do negro contribui para uma mudança do quadro atual? Cabe ao livro 

literário escolhido, causar representatividade no aluno e aluna negros e essa 



representatividade não é feita ao se colocar um personagem negro no livro, de 

forma estereotipada, e sim através de representações positivas que traduzam 

para a criança todas as conquistas realizadas pelo Movimento negro e a 

comunidade negra no geral. 

O outro livro analisado é o Betina. Nele a autora aborda de maneira única 

a história real de Betina, uma cabeleireira negra de Belo Horizonte especializada 

em cabelos de mulheres negras. Boa parte da história retrata a infância de 

Betina, que tinha uma grande amizade com a sua avó, que sempre fazia lindas 

tranças e outros penteados artísticos no seu cabelo crespo, entre histórias, 

conversas e boas gargalhadas. A avó da menina caprichava tanto nos penteados 

que ela era elogiada em todos os lugares que ia, principalmente na escola, onde 

as suas amigas pediam para ela trançar os seus cabelos.  

No entanto havia também crianças que não gostavam das tranças de 

Betina e faziam cara feia e puxavam o seu cabelo. Betina, de forma enérgica 

respondia que tudo isso era inveja, pois sabia muito bem da beleza que 

carregava. O tempo passou e avó de Betina, já idosa, sentia que tinha pouco 

tempo de vida, e resolveu passar para a neta tudo que aprendeu com seus 

ancestrais, os ensinamentos, as histórias de lutas e como trançar cabelos, mas 

sob uma única condição: que ela trançasse o cabelo de toda a gente, ajudando 

cada pessoa que chegasse até ela a se sentir bem, gostar mais de si e sentir-se 

feliz de ser exatamente como é, com o seu cabelo e sua aparência. O tempo 

passou, a avó de Betina faleceu e ela se tornou adulta, cabeleireira dona de um 

salão que fazia com que quem passasse lá ficasse com cabelos bem tratados e 

com diferentes penteados. 

Através da leitura do livro observa-se a importância dada ao corpo, como 

ele é uma representação na sociedade e simboliza diferentes identidades. 

Segundo Gomes (2003) as formas de manipular o corpo e os sinais impressos 

neles, tais como o tipo de penteado, indicam hierarquias, idades, status, 

símbolos de poder entre indivíduos de um mesmo ou de diferentes grupos 

culturais. 

O corpo, assim, traduz o que a sociedade quer ser ou pretende negar. 

Nas escolas públicas, sobretudo nas ultimas décadas, chegam outros alunos, 

possuidores, de acordo com Arroyo (2012), de corpos mais precarizados e 



vulneráveis do que os das crianças e adolescentes que tiveram o privilégio de 

acesso à escola durante gerações. 

É nesse contexto em que o racismo aflora, ao se entrarem contato com 

diferentes corpos, corpos negros e crespos que são inferiorizados e 

desumanizados devido às diferenças neles inscritas, taxadas como feias e 

inferiores. 

“Experiências novas na docência diante das infâncias –

adolescências que vão chegando,que trazem 

consequências políticas, éticas e pedagógicas, que nos 

obriga a rever concepções de direito e de humanidade-sub-

humanidade. Obrigam-nos a todos, Estado, sociedade, 

escolas a repensar como ver essas infâncias-adolescências 

vitimadas. Superar visões negativas que os veem ou como 

invisíveis ou como violentos e sub-humanos para vê-los 

como vítimas que são da sociedade e do Estado.” (Arroyo, 

2012 ) 

Entretanto a identidade negra se constrói nesse momento, quando o 

possuidor desse corpo aceita ou rejeita, nega ou afirma a sua corporeidade e 

negritude e é justamente o que se observa no Livro Betina. A menina tem 

consciência plena da sua identidade negra, que foi construída junto com a avó 

através da aceitação do seu cabelo. O cabelo é um elemento destacável no 

corpo, em qualquer grupo étnico ele aponta características como a visibilidade, 

a cor e a textura, o que demonstra a sua importância enquanto ícone identitário. 

Para a população negra, sobretudo para a mulher negra, observa-se o 

simbolismo atribuído ao cabelo. A beleza da mulher é construída socialmente e 

baseada em aspectos históricos, políticos e culturais. O ideal de beleza ainda 

está submetida à padrões etnocêntricos e hegemônicos que se fundamentam na 

Europa Ocidental e que se distanciam da beleza da mulher negra.  

Durante décadas, essas mulheres, a fim de se enquadrar a esse ideal de 

beleza, foram obrigadas a alisar e relaxar seus cabelos, numa incessante 

tentativa de se embranquecer. Por isso a importância dada ao cabelo por muitas 

mulheres e grupos negros, como no funk, grupos de dança afro, hip hop e no 

interior de periferias, nos quais há uma aceitação da sua estética através da 



manipulação dos seus fios, por penteados, cortes, tranças, explorando as 

múltiplas formas de expressão da corporeidade, da cultura e da ancestralidade 

que eles permitem. 

 

5.2 -Visitas a escolas municipais e Entrevistas com profissionais 

 Num primeiro momento, a pesquisa foi feita somente a partir da análise 

documental dos pareceres e instruções, tanto do governo federal quanto 

municipal, a respeito da Lei 10.639/03 e sobre o Kit Afro, especificamente. 

Sentimos então a necessidade de aprofundar um pouco mais a pesquisa e 

termos uma noção geral da realidade da aplicação da Lei e utilização do Kit no 

ambiente escolar. 

 O município de Belo Horizonte é dividido em 9 regionais de administração 

municipal pela Prefeitura de Belo Horizonte. Decidimos que iríamos visitar uma 

escola em cada regional e entrevistar professores, auxiliares de biblioteca, ou 

diretores e, em seguida, visitar a biblioteca do equipamento para saber como os 

livros do kit ficam expostos. 

 De início, pensamos em pedir a indicação da escola a ser visitada pelas 

Gerências Regionais de Educação. No entanto, concluímos que esse método 

“mascararia” os resultados, pois a gerência poderia indicar a escola da regional 

que já tivesse algum trabalho desenvolvido com a temática. Diante disso, 

solicitamos as indicações pelos Centros Culturais da Fundação Municipal de 

Cultural – que trabalham em parceria com algumas escolas e que facilitariam 

nossa entrada nas instituições de ensino. 

 Com uma equipe de 3 pessoas, dividimos 3 regionais para cada. 

Conversamos com auxiliares de biblioteca, diretores, coordenadores e 

professores, homens e mulheres, negros e brancos.  

A partir dos resultados dessas entrevistas, pensamos a metodologia da 

oficina “O Kit Afro fora da Estante” e as propostas de trabalho em sala de aula. 

  

5.3- Oficina Kit Afro fora da estante 

A Oficina “Kit Afro fora da estante” foi realizada dentro da programação 
da Temporada FAN-BH (Festival de Arte Negra) e do Outubro Literário, ações 
desenvolvidas pela Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, instância 
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Esse projeto teve como intuito o 



incentivo à leitura e literatura na cidade Belo Horizonte, e também a sua 
ampliação a diversos pontos da cidade. Além de ser uma comemoração ao livro 
e à biblioteca, celebrados internacionalmente no mês de Outubro, e também ao 
Dia Nacional da Leitura, dia 12 de Outubro.   

A oficina foi realizada na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil e tinha como 
proposta refletir e discutir o critério de seleção dos livros do kit, a 
representatividade na afirmação da identidade e as limitações e o alcance desse 
programa pioneiro da Secretaria Municipal de Educação. 

 O público era composto de professores, bibliotecários, auxiliares de 
biblioteca e demais interessados no tema. Estavam presentes aproximadamente 
30 pessoas, que durante as 3 horas de duração da oficina se atentaram à 
contextualização histórica do negro no Brasil, a qual evidencia o racismo 
institucionalizado do Estado, assim como o racismo estrutural e velado presente 
na população do país. Após o panorama de todas as violências, genocídios e 
privações sofridas cotidianamente pela população negra, chegamos à 
implementação da Lei 10.639/03, à Política de Relações Étnico-Raciais na 
Prefeitura de Belo Horizonte, para chegarmos à importância do Kit de Literatura 
Afro Brasileiro para o empoderamento infantil, identidade e auto aceitação dos 
alunos e alunas negras. 

No final na Oficina, ainda apresentamos os limites e dificuldades para a 
utilização do kit. E em uma tentativa de mudança do quadro atual, apresentamos 
três propostas de oficinas literárias para serem realizadas pelos profissionais da 
educação, dentro de sala de aula com seus alunos, utilizando o material do kit, 
visando a estimulação à leitura e a provocação de reflexão, incômodo e 
deslocamento.  

 

6. Considerações Finais 

Como ficou claro ao longo desenvolvimento deste trabalho, a proposta 

inicial era realizar uma breve análise comparada entre os livros de Nilma Gomes 

(Betina) e Ruth Rocha (O Amigo do Rei), entretanto durante o processo nasceu 

o interesse em debater a implementação do Kit de Literatura Afro na Rede 

Municipal de Educação.  

Relacionar, as obras em questão, com o contexto nacional de maior 

amplitude, interessa na medida em que entendemos ser, segundo Bourdieu 

(1997), um dos poderes principais do Estado, o de produzir e impor 



(especialmente por meio da escola) as categorias de pensamento que utilizamos 

espontaneamente a todas as coisas do mundo, e ao próprio Estado. Assim, o 

debate étnico-racial, sobretudo no caso do Brasil, assume importância central, 

tendo em vista o acúmulo histórico que, segundo relatório publicado pela ONU, 

culmina hoje em racismo estrutural e institucionalizado. 

Afinal, como analisado profundamente por Fernandes (2007), após a 

abolição da escravatura o violento processo de desenvolvimento industrial e 

urbano concentrou riqueza, poder e educação nas elites e aristocracias brancas 

com a mesma ferocidade com que marginalizou o negro e todo um conjunto de 

“sem classes”. 

O sociólogo lembra que, uma vez largados à sorte da concepção 

burguesa de desenvolvimento e organização da sociedade, pautadas por um 

discurso individualista e meritocrático, os grupos de libertos e ex-escravos não 

receberam qualquer indenização do Estado ou daqueles que, por gerações, 

haviam explorado sua força de trabalho. Uma vez alienados de suas condições 

materiais básicas de reprodução social, das possibilidades de acesso à 

formação (seja de educação básica ou técnica) e diante do áspero convívio com 

as elites brancas (mediado por discriminações de raça e cor), não restou outro 

destino para esse bloco social senão a periferia das cidades e os serviços de 

baixo calão. Essa perspectiva se torna clara nesta passagem: 

Na verdade, a Abolição constitui um episódio decisivo de 

uma revolução social feita pelo branco e para o branco. Saído do 

regime servil sem condições para se adaptar rapidamente ao novo 

sistema de trabalho, à economia urbano-comercial e à 

modernização, o “homem de cor” viu-se duplamente espoliado. 

Primeiro porque o ex-agente de trabalho escravo não recebeu 

nenhuma indenização, garantia ou assistência; segundo, porque 

se viu, repentinamente, em competição com o branco em 

ocupações que eram degradadas e repelidas anteriormente, sem 

ter meios para repelir essa forma mais sutil de despojamento social 

(Fernandes, 2007). 

Dentro de semelhante contexto de agudização histórica das relações 

entre classes e raças [entendendo raça, enquanto categoria analítica, nos 

moldes concebidos por Gomes (2012)], é preciso assumir uma postura crítica 



em relação à educação. É fundamental compreender que o sistema educacional 

não se constitui de-por-si em fator de mobilidade social. Ao contrário, ele termina 

por se apresentar, de acordo com Bourdieu (1989) como um dos fatores mais 

eficazes de conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às 

desigualdades sociais, e sanciona a herança cultural e o dom social tratado como 

natural.  

É preciso assumir, portanto, que os livros que compõem o Kit de Literatura 

Afro – tal como a lei federal 10.639/2003 e uma série de outras políticas 

afirmativas pontuais de inclusão e debates – estão inscritos na parte mais 

recente da trajetória de uma política de educação que, como qualquer outra 

dentro de uma concepção moderna de Educação e de Estado, é ferramenta 

histórica de exclusão e hierarquização. Afinal,  

Se consideramos seriamente as desigualdades 

socialmente condicionadas diante da escola e da cultura, 

somos obrigados a concluir que a equidade formal à qual 

obedece todo o sistema escolar é injusta de fato, e que, em 

toda sociedade onde se proclamam ideais democráticos, ela 

protege melhor os privilégios do que a transmissão aberta 

dos privilégios.(...) Em outras palavras, tratando todos os 

educandos, por mais desiguais que sejam eles de fato, 

como iguais em direitos e deveres, o sistema escolar é 

levado a dar sua sanção às desigualdades inicias diante da 

cultura (BOURDIEU, 1989). 

Desse modo, ainda que toda e qualquer política afirmativa seja 

fundamental e não deva ser descartada, e que a introdução do Kit de Literatura 

Afro vise à divulgação e a produção de conhecimentos e, principalmente, a 

formação de cidadãos empoderados a respeito de seu pertencimento étnico-

racial, parece ser preciso relativizar, com cautela, as práticas implementadas no 

sentido de realizar 

“o trabalho, difícil e talvez interminável, necessário para 

romper com as pré-noções e os pressupostos, isto é, com 

todas as teses jamais colocadas como tais, já que estão 

inscritas nas evidências da experiência comum” 

(BOURDIEU, 1997). 



Após todas as limitações expostas ficam algumas preocupações, 

sobretudo ao material do kit e aos profissionais que o utilizam. Precisamos de 

livros – aliás, de autores – e professores, bibliotecários, diretores e demais 

envolvidos que tenham consciência de que é necessário "se politizar". Segundo 

Gomes (2003), quando falamos em "politizar", isso não consiste em entrar para 

o Movimento Negro, mas sim em politizar o conceito de raça negra, com toda a 

sua ressignificação, adquirido pelos próprios negros durante toda a nossa 

história. Só após adquirirem um ponto de vista político e social, é que não irão 

cair inevitavelmente no racismo e no mito da democracia racial, já que saberão 

que abordar a questão racial é entrar em um terreno muito complexo, no qual 

identidades foram pulverizadas e autoestimas podem estar sendo assoladas. 

Afinal, ainda segundo Gomes, 

A educação pode desenvolver uma pedagogia que destaque 

a riqueza da cultura negra inscrita no corpo, nas técnicas 

corporais, nos estilos de penteados e nas vestimentas, as 

quais também são transmitidas oralmente. São 

aprendizados da infância e da adolescência. 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 (GOMES, 2003). 

O que termina por constituir um cenário onde o saber em si deve assumir 

uma acepção militante, comprometida em promover mudanças efetivas que 

entendam o 

“lugar estratégico da escola para uma outra educação que 

sublinhe a positividade do negro na história e a sua 

possibilidade em ser história em projeto, sujeito de outro vir 

a ser o que pede uma educação que estimule o estar juntos 

por projetos coletivos, pela raça, entre outros nessa linha” 

(GOMES y SILVA, 2002). 



Deste modo, o livro que entra para o Kit de literatura afro e o seu uso 

dentro do âmbito escolar, tem que resgatar a positividade, a beleza e a 

extremidade da cultura negra, ou seja, ele deve objetivar uma abordagem que 

reforça a consciência e recriação cultural que são marcadas por processos de 

africanidade, corporeidade, musicalidade, estética e vivência da negritude. Visto 

que eles são uma importante ferramenta para a construção da identidade, da 

história e da ancestralidade dos sujeitos socialmente classificados como negros. 
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