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RESUMO 

 

A Lei que torna obrigatórias no currículo do Ensino Básico o ensino de História e Cultura da                 

África e Afrobrasileira é uma conquista fundamental política pedagógica na luta antirracista.            

Este artigo tem como objetivo analisar em que medida a pedagogia decolonial e a luta               

antirracista está ameaçada pelo contexto político atual de aprofundamento da crise           

democrática. Para isso, foi feito uma análise comparativa de duas edições do Exame Nacional              

do Ensino Médio (Enem), a primeira no ano seguinte a implementação da Lei no país, e a                 

segunda no primeiro ano do governo Bolsonaro. Os resultados indicam que não houve             

diferença significativa entre uma edição e outra do Exame, o que pode indicar, nesse primeiro               

momento, que o funcionamento da dinâmica burocrática estatal moderna tenha possibilitado           

certa autonomia administrativa no planejamento das provas do Enem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia decolonial, Lei 10.639/03, relações étnico-raciais,       

ENEM, educação antirracista 
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RESUMEN 

 

La Ley que hace obligatoria en el currículo de la Educación Básica la enseñanza de Historia y                 

Cultura de África y Afrobrasileña es un logro político pedagógico fundamental en la lucha              

antirracista. Este artículo tiene como objetivo analizar en qué medida la pedagogía decolonial             

y la lucha antirracista se ven amenazadas por el contexto político actual de profundizar la               

crisis democrática. Para esto, se realizó un análisis comparativo de dos ediciones del Examen              

Nacional de la Enseñanza Media (Enem), el primero en el año siguiente a la implementación               

de la Ley en el país, y el segundo en el primer año del gobierno de Bolsonaro. Los resultados                   

indican que no hubo una diferencia significativa entre una edición y otra del Examen, lo que                

puede indicar, en este primer momento, que el funcionamiento de la dinámica burocrática             

estatal moderna ha permitido cierta autonomía administrativa en la planificación de los            

exámenes Enem. 

 

PALABRAS-CLAVE: Pedagogía decolonial, Ley 10.639/03, relaciones etnico-raciales,       

ENEM, educación antirracista 
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EPÍGRAFE 
 
 

“Soy 
Soy lo que dejaron 

Soy toda la sobra de lo que te robaron 
Un pueblo escondido en la cima 

Mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima 
Soy una fábrica de humo 

Mano de obra campesina para tu consumo 
Frente de frio en el medio del verano 

El amor en los tiempos del cólera, mi hermano 
El sol que nace y el día que muere 

Con los mejores atardeceres 
Soy el desarrollo en carne viva 
Un discurso político sin saliva 

Las caras más bonitas que he conocido 
Soy la fotografía de un desaparecido 

La sangre dentro de tus venas 
Soy un pedazo de tierra que vale la pena 

Soy una canasta con frijoles 
Soy maradona contra inglaterra anotándote dos goles 

Soy lo que sostiene mi bandera 
La espina dorsal del planeta es mi cordillera 

Soy lo que me enseño mi padre 
El que no quiere a su patria no quiere a su madre 

Soy américa latina 
Un pueblo sin piernas pero que camina, oye 

Tú no puedes comprar al viento 
Tú no puedes comprar al sol 

Tú no puedes comprar la lluvia 
Tú no puedes comprar el calor 

Tú no puedes comprar las nubes 
Tú no puedes comprar los colores 
Tú no puedes comprar mi alegría 

Tú no puedes comprar mis dolores 
[...]” 

 
 

 
Canción Latinoamerica - Calle 13 
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INTRODUÇÃO 

 

Em nossa sociedade, o racismo não se limita a um episódio ou outro de violência ou                

discriminação contra uma pessoa específica. Não é uma anomalia ou um desvio            

comportamental, mas é a norma, o racismo é estrutural, é uma forma de racionalidade              

(ALMEIDA, 2018). É a estrutura resultante da nossa história de colonialismos, escravidão,            

império e colonialidade. Em suas várias faces, a luta anti-colonial em toda a América Latina               

busca a emancipação dos corpos subalternizados e marginalizados pelo capitalismo global           

imperialista. No Brasil, não é diferente e a educação é um dos campos em disputa. Dominada                

e domesticada pela perspectiva eurocêntrica e capitalista do mundo, a educação hegemônica            

reproduz o status quo, hierarquiza os saberes e legitima as relações sociais de dominação.              

Entretanto, não as queremos como são e nessa transformação social por meio da educação e               

suas pedagogias, o Movimento Negro ganha destaque e a conquista da Lei 10.639/03 coroa              

anos de luta e abre novas portas para o enfrentamento antirracista e decolonial. 

Esta pesquisa busca analisar em que medida a educação antirracista está ameaçada            

com o contexto político atual. Nosso objetivo é (1) evidenciar a importância da pedagogia              

decolonial em sala de aula como caminho pedagógico acertado para responder às questões             

inerentes à cidadania brasileira, (2) analisar brevemente a Lei 10.639/03 - que torna             

obrigatórias no currículo do Ensino Básico História e Cultura da África e Afrobrasileira -              

como conquista política pedagógica decolonial fruto de séculos de luta anti racista dos grupos              

populacionais racializados e (3) avaliar sua implementação no ensino básico em dois            1

períodos, antes e depois do aprofundamento da crise democrática no país. Para isso, será feito               

a comparação de duas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – edições de               

2009 e de 2019 - tendo em vista que os conteúdos do Ensino Médio, em geral, são pautados                  

pelos conteúdos do ENEM (COLIN e SCHWARTZMAN, 2005).  

1 Oriundo do termo racialização de Guimarães: “transformar um conjunto de indivíduos em um grupo               
racial subalterno, ou simplesmente em raça, a partir de características físicas hereditárias, reguladas             
pela reprodução biológica, tomadas arbitrariamente, mas justificadas por uma ideologia relativamente           
consistente, às vezes em bases consideradas científicas” (p.164). 
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O trabalho está dividido em quatro seções. A primeira apresenta um panorama            

histórico sociológico da escravidão no Brasil, passando pelo período pós abolição e o             

desamparo estatal ao qual foram submetidos os ex-escravizados até chegar a Constituição de             

1988, fundamental no reconhecimento do Brasil como uma nação pluriétnica e multicultural.            

A seção II estabelece o entendimento sobre pedagogia decolonial e sua importância para a              

educação antirracista, dando destaque para a Lei 10.639, que estabelece a obrigatoriedade do             

ensino de "história e cultura afro-brasileira" dentro das disciplinas que já fazem parte das              

grades curriculares dos ensinos fundamental e médio. A seção seguinte apresenta os            

resultados da pesquisa feita em diferentes edições do Enem e qual o impacto da crise               

democrática nas questões que abordam a educação antirracista no Exame. O artigo encerra             

apresentando as considerações finais.  

 

 

I - A CARA DO BRASIL 

 

O Brasil é uma república democrática relativamente jovem, de apenas 130 anos.            

Triplicando esse montante, temos os 388 anos anteriores de Brasil - colônia e império -               

inteiramente estruturado cultural, social, política e economicamente sobre o genocídio de           

diversas etnias indígenas e sobre a escravização também dos indígenas e dos milhões de              

africanos sequestrados e traficados de várias regiões de África. Dentre todos os destinos finais              

do “Novo Mundo” - a não descoberta, mas sim inventada “América” - o Brasil ganha um                

destaque perverso.  

Pesquisas recentes têm atualizado dados e revelam números antes desconhecidos          2

sobre o tráfico negreiro transatlântico, certificando que este foi um dos maiores            

deslocamentos populacionais da história humana conhecida e que o Brasil - e o Rio de               3

Janeiro mais especificamente - recebeu mais africanos escravizados do que vínhamos           

estimando há algumas décadas. Do século XVI ao XIX, 12,5 milhões de africanos foram              

sequestrados de África; destes, apenas 10,7 milhões sobreviveram à travessia do Oceano            4

Atlântico. Dentre os sobreviventes, estima-se que 4,8 milhões (aproximadamente 45%)          

2 Ver: https://www.slavevoyages.org/ 
3 MORAES, Renata Figueiredo. A Escravidão e seus Locais de Memória - Rio de Janeiro e sua 
maravilhas. p.37 
4 MAMIGONIAN, Beatriz Galloti. A Liberdade no Brasil Oitocentista. p.2 

 

https://www.slavevoyages.org/
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desembarcaram no litoral brasileiro . Somos o país de todo continente americano que mais             5

recebeu africanos escravizados. Fomos também o último a abolir a escravidão, em 1888 - um               

ano antes da proclamação da República. Os escravizados foram libertos depois séculos de             6

espoliação, torturas, estupros e catequese e em absolutamente nada foram indenizados,           

ressarcidos ou amparados pelo Estado. 

No dia 15 de novembro de 1889, é proclamada a República. Fica a pergunta, qual é a                 

cara dessa recém nascida democracia brasileira? Para conseguirmos visualizar, recorremos ao           

primeiro censo realizado em terras brasileiras, o denominado Recenseamento Geral do           

Império do Brazil , de 1872. Sua contagem inclui o contingente de escravizados e, por isso, é                7

capaz de nos fornecer um perfil populacional verossímil do Brasil de então. Este censo foi               

feito sob duas grandes categorias: “população livre” e “população escrava”. A população total             

(livres e escravizados) era de 9.930.478 milhões de habitantes. Considerando que as Leis             

Eusébio de Queiroz (de 1850 - criminalização do tráfico negreiro), Ventre Livre (de 1871 -               

concessão do status de “livre” a toda criança nascida de uma mulher escravizada a partir de                

então), a população se dividia assim: 85% da população total - o equivalente à 8.419.672               

milhões pessoas - era de “livres”. Esse grupo, por sua vez, foi segmentado e mapeado por                

“raças” (“Brancos”, “Pardos”, “Pretos” e “Caboclos”). Dentre os livres, os grupos           

racializados eram a maioria, 55%, o equivalente à 4.632.283 milhões de livres não-brancos             

contra os 45% de livres brancos, 3.787.289 milhões. É importante ressaltar aqui que os povos               

indígenas não foram contabilizados. Contabilizando a população escravizada que compunha          

os grupos racializados, a população brasileira de 1872 em sua totalidade (livres e escravizados              

- sem os povos indígenas) era composta 62% de pessoas racializadas e 38% de pessoas               

brancas. Então, o Império do Brazil de 1872 - 16 anos antes da Abolição em 1888 e 17 anos                   

antes da Proclamação da República Democrática do Brasil, em 1889 - é um território              

composto majoritariamente por grupos racializados, não-brancos. Essa é a cara da recém            

nascida democracia brasileira. 

5 Ver: https://super.abril.com.br/especiais/a-era-da-escravidao/ - acessado em 27/07/2019 
6 Optamos no presente trabalho pela terminologia “escravizados” para nos referirmos às pessoas em 
situação de escravidão, pois esta é fruto de uma relação social que implica a existência de um agente 
escravizador; ao invés de “escravos” como um substantivo- predicativo apenas que expressa uma 
característica de alguém, ocultando assim a relação social. 
7https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/Recenseamento_do_Brazi
l_1872/Imperio%20do%20Brazil%201872.pdf - acessado em 27/05/2019 

 

https://super.abril.com.br/especiais/a-era-da-escravidao/
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/Recenseamento_do_Brazil_1872/Imperio%20do%20Brazil%201872.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/Recenseamento_do_Brazil_1872/Imperio%20do%20Brazil%201872.pdf
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O absoluto desamparo estatal citado anteriormente no qual os escravizados foram           

lançados quando libertos no fim do século XIX contrasta com a Lei de Terras de 1850. Esta                 8

lei regulamentou pela primeira vez as posses já existentes e facilitou a aquisição de terras               

devolutas do Império para estrangeiros - europeus em sua grande maioria. Em outras palavras,              

a Lei de Terras de 1850 possibilitou a venda de terras públicas a quem pudesse pagar,                

reforçando a exclusão de grande parte da população brasileira que se encontrava livre, porém              

sem terra e sem poder aquisitivo. Essa Lei consolidou a formação dos latifúndios no Brasil .               9

Esse favorecimento à migração européia reflete sobre o número de brancos apurado pelo             

censo demográfico de 1872. E esse contraste entre medidas estatais no trato de cada grupo               

racial coloca em evidência a discriminação racial das elites burocráticas e consolida o racismo              

estrutural. Este racismo estatal é confirmado no próprio processo político da Abolição. Um             

dos projetos abolicionistas defendia o fim da escravidão acompanhado de uma reforma            

agrária que possibilitasse ao “ex-escravo” possuir um pedaço de terra e produzir. A             

indenização que se discutia então era para o senhor de “escravos” que teria seu patrimônio               

espoliado uma vez que um escravizado, sua propriedade, fosse liberto. O projeto abolicionista             

que vence é o mais conservador: o Império alegou falta de recursos e não indenizou os                

senhores de escravos, muito menos amparou de qualquer maneira que fosse a população             

africana escravizada agora liberta. Este é o cenário político econômico racista no qual nasce o               

Estado republicano brasileiro à serviço dos interesses das elites imperiais/coloniais, à serviço            

dos brancos.  

A primeira Constituição - “um conjunto de regras que rege ordenamento jurídico do             

país” - de 1891 confirma isso. Elaborada com fins de “organizar um regime livre e              10 11

democrático” , a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil dá continuidade            12

ao desamparo imperial destinado aos ex-escravizados: não são nem mencionados. Não há no             

corpo do texto a palavra “escravos” ou “ex-escravos”, nem “índios” ou “indígenas”; não há              

“reforma agrária”, nem “indenização”; não há “africanos”, “África” ou qualquer outro termo            

que evidencie um reconhecimento da existência desses grupos racializados e suas questões            

8 Foi a primeira lei brasileira com o objetivo de organizar a propriedade privada da terra. 
9 Ver: ALVIM, Pedro Henrique Rodrigues. Limitação da Propriedade Rural como Forma da Efetivação 
da Função Social da Propriedade. 
10 http://www2.planalto.gov.br/conheca-a-presidencia/acervo/constituicao-federal - acessado no dia      
23/04/2019 
11 Ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm - acessado no dia 
28/07/2019. 
12 IDEM 

 

http://www2.planalto.gov.br/conheca-a-presidencia/acervo/constituicao-federal
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm
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sociais, econômicas e políticas. Em outras palavras, a primeira Constituição da democracia            

brasileira não atende à maioria da população de então. É uma constituição clássica de um               

estado moderno-colonial democrático, concebido sobre a ideia do Homem Universal que é            13

branco, “racional” e europeu.  

Somente cem anos depois, na Constituição Federal de 1988 - elaborada e promulgada             

em um momento crucial da redemocratização do país após 21 anos de regime militar              

(1964-1985), período no qual a democracia, os direitos civis e políticos estiveram suspensos -              

é que esse cenário jurídico de absoluta negação da pluralidade humana constituinte do povo              

brasileiro muda. A Constituição de 88 traz muitos avanços estratégicos para a consolidação de              

uma democracia, dentre os quais destacam-se o Sistema Único de Saúde, um novo Código              

Civil, o direito da Criança e do Adolescente etc. Esta é, então, a lei suprema do Brasil que                  

vigora até hoje e sob a qual qualquer outro ordenamento jurídico referente à qualquer              

instância deve estar orientado.  

Em termos raciais, avança no básico mas fundamental reconhecimento do Brasil como            

uma nação pluriétnica e multicultural , ou seja, constituída por diversas etnias, povos,            14

tradições, religiões, ancestralidades e culturas e assegura suas manifestações, direitos e           

valorização. Vejamos seu artigo 215° :  15

 

Art. 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. (EC no  48/2005) 
§ 1o O Estado protegerá as manifestações das culturas populares,          
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do          
processo civilizatório nacional. 
§ 2o A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta             
significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. 
§ 3o A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração            
plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração          
das ações do poder público que conduzem à: 
I–defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; 
II–produção, promoção e difusão de bens culturais; 
III–formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas           
múltiplas dimensões; 
IV–democratização do acesso aos bens de cultura; 
V–valorização da diversidade étnica e regional 

13 Veremos mais à frente o por quê do uso destes dois conceitos conjugados. 
14 GOMES, Nilma Lino. O Movimento Negro Educador. 
15 Constituição da República Federativa do Brasil em 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf - acessado 
no dia 23/04/2019. 

 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf
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Indígenas e Afro-brasileiros são reconhecidos como grupos populacionais        

constituintes do processo civilizatório brasileiro e suas culturas e festividades são           

juridicamente trazidas para um patamar de igualdade com as dos brancos. 

A Constituição de 1988 prevê mudança no calendário nacional e defesa de patrimônio,             

ambos de acordo com a cultura desses grupos populacionais. E, ainda, em seu artigo 242º,               

inciso primeiro, ela determina que “o ensino da História do Brasil levará em conta as               

contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro”. São             

avanços conquistados, pois não se deram pela boa vontade da Assembleia Constituinte e das              

elites que a compunham. De fato, são respostas às lutas seculares de negros, negras e               

indígenas que nunca cessaram de insistir em seu direito de viver, de existir a seus modos e                 

serem tratados como iguais mesmo quando escravizados. 

 

A Constituição de 1988 representa um marco para a construção de uma            
sociedade inclusiva. As mudanças na Constituição política são reflexos         
da correlação de forças entre grupos que disputam o poder, neste, os            
movimentos sociais - negros e indígenas em especial- ganham         
relevância por assumirem a luta contra a opressão recebida em virtude           
de suas diferenças étnico-raciais e culturais. (SILVÉRIO, 2005, p. 88). 
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São avanços tardios, pois o que chamamos “Brasil” sempre foi um território            

pluriétnico e é hoje um país total e profundamente estruturado sobre relações étnico-raciais             

racistas e genocidas. Essa dimensão é tão central em nossa formação enquanto povo e              

sociedade que não há nenhuma questão nacional política, socioeconômica, cultural e/ou           

pedagógica que não seja atravessada por ela. 

A Constituição de 1988 marca o que se denominou de “transição democrática”, o             

Brasil saindo da ditadura e entrando em uma democracia. Entretanto, essa democracia ainda             

haveria de ser construída, não ficou pronta juntamente com a Constituição, que por sua vez,               

apesar de inédita, foi também a conciliação de diversos interesses, não satisfazendo            

totalmente nem a conservadores e nem a progressistas. (MIGUEL, 2019). Segundo Miguel, e             

outros autores, nossa democracia nunca foi consolidada, a transição nunca se completou. E o              

golpe sofrido pelo governo de Dilma Rousseff em 2016, precedido pela eleição do atual              

presidente Jair Bolsonaro, com aspirações claramente fascistas, confirmam isso. 

A conciliação de interesses estabelecida em 88 não se sustentou por muito tempo.             

Com a vitória de Dilma em 2014, por mais quatro anos a distribuição de renda, os direitos                 

humanos e a diminuição das desigualdades seguiriam em pauta. As elites dominantes não             

puderam aceitar. Acreditar que a democracia estaria garantida apenas por disputas eleitorais            

justas, foi uma das ilusões, segundo Miguel, das alas progressistas durante a transição             

democrática. Assim, entrou em curso no Brasil o projeto neoliberal de desdemocraticação que             

já estava em curso em nos EUA e em diversos países da Europa. E agora também em nossos                  

vizinhos latino-americanos: Chile, Bolívia, Haiti, etc. Desdemocratizar é desmontar o aparato           

do Estado democrático de direitos. No caso brasileiro, um Estado Democrático que nem             

estava totalmente consolidado e está vinculado a forças religiosas fundamentalistas e ao            

neoconservadorismo. Nas palavras de Miguel (2019), o que estamos chamando de “crise            

democrática” neste trabalho 

 

É um retrocesso que ocorre em múltiplas dimensões. A classe          
trabalhadora foi atingida pela revogação de parte importante da         
legislação que a protegia na relação com o capital e com a redução do              
financiamento para educação, saúde e outros serviços públicos. A         
desproteção social resultante atinge sobretudo as mulheres, principais        
responsáveis pelo cuidado com as crianças, os velhos e os enfermos.           
Elas também sofrem, assim como a população negra, os povos indígenas           
e a comunidade LGBT, com o refluxo das políticas governamentais de           
enfrentamento dos padrões históricos de opressão social definidos por         
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gênero, raça, sexualidade e classe. [...] A perseguição a intelectuais,          
docentes e artistas com visão crítica foi encampada por setores dentro do            
Estado, que, por fanatismo ou cálculo, alimentam o pânico contra a           
“doutrinação comunista”, a “ideologia de gênero” e o “marxismo         
cultural”. O recrudescimento da violência contra ativistas de        
movimentos populares e integrantes de grupos minoritários é uma das          
consequências da força renovada dos discursos de ódio e de exclusão.           
[...] uma ampliação significativa da violência, que nunca esteve ausente,          
contra lideranças indígenas e do movimento camponês. Outro eixo         
importante de recuo é a crescente desnacionalização da economia e          
abandono de qualquer pretensão de afirmação da soberania nacional. O          
Brasil não apenas vive o retorno das privatizações desenfreadas e da           
transferência ao capital estrangeiro do controle seja de riquezas naturais,          
seja de empresas estratégicas (petróleo, Embraer), mas também a         
emergência de um discurso que apresenta o alinhamento automático e          
total com os Estados Unidos como o alfa e o ômega de nossa política              
exterior. O retrocesso atinge aquilo que, no entendimento convencional         
dos analistas políticos, fora a grande conquista da transição política dos           
anos 1980. 

 

Diante dessa conjuntura política de ameaça à democracia - ainda nas vias de sua              

consolidação no Brasil - e retrocessos concretos contra os grupos subalternizados,           

questionamos: a pedagogia decolonial é um caminho de resistência? Ela, em sua expressão             

jurídica na forma da Lei 10.639/03, está ameaçada?  

 

II - PEDAGOGIA DECOLONIAL E A IMPORTÂNCIA PARA EDUCAÇÃO         

ANTIRRACISTA 

 

Antes de entrarmos nas especificidades da educação brasileira sobre o que chamamos            

de pedagogia decolonial, é necessário passarmos rapidamente por uma contextualização          

política e histórica da definição do conceito. 

Todo conceito emerge de um diálogo. O conceito de pedagogia decolonial não é             

diferente. Ele é recente, fruto dos estudos do Grupo Modernidade/Colonialidade formado no            

ano 2000. Entretanto, voltarei um pouco mais no tempo para uma melhor compreensão de sua               

relevância no contexto atual latino americano e brasileiro.  

Na segunda metade do século XX, no pós Segunda Guerra, vivemos o movimento             

pós-colonial em escala global. Este pode ser entendido de duas forma distintas porém             

correlatas: (1) o período histórico do pós segunda guerra, a segunda metade do século XX,               

quando estão ocorrendo os processos de descolonização, libertação e emancipação em vários            

países de Ásia e África; e (2) “o conjunto de produções teóricas oriundas principalmente dos               
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estudos literários e culturais, que a partir dos anos de 1980 ganharam evidência em algumas               

universidades dos Estados Unidos ”. Apesar dessa demarcação temporal institucionalizada, é          16

possível encontrar o pensamento anticolonial/pós colonial antes mesmo deste período          

histórico. Frantz Fanon (1925-1961), por exemplo, pensador influente do século XX,           

contribuiu intensamente com os processos de descolonização e com luta de independência da             

Argélia, ao fim de sua vida. Frantz Fanon (1925-1961), Albert Memmi (1920- ) e Aimé               

Cesaire (1913-2008) - a “tríade francesa” - juntamente com Edward Said (1935-2003) - de              

origem palestina - são os expoentes do pensamento precursor e também seminal do             

pensamento pós-colonial. Além da presença de autores como estes, é possível perceber as             

manifestações desse movimento já no final do século XIX, quando países, como Brasil, já              

vivenciam o processo de independência e democratização, também transpassados pelo          

pensamento anti-coloniais/pós-coloniais. Essa constatação evidencia algo elementar: a        

dominação/exploração/opressão é inerente às relações colonizador versus colonizado.        

Encontramos dominação/exploração/opressão fora da relação colonial, mas o oposto não pode           

ser verificado. O pós-colonialismo apresenta, então, ampla abrangência histórica/temporal,         

mas também geográfica: é um movimento intelectual e político composto por pensadores da             

América, Ásia, África e Europa. Considerando todas as divergências de perspectiva, a            

unanimidade é certa: o argumento pós-colonial é “comprometido com a superação das            

relações de colonização, colonialismo e colonialidade.”  (BALLESTRIN, 2013, p.91). 17

No final da década de 70, um grupo de intelectuais se organiza fortalecendo “o              

pós-colonialismo como um movimento epistêmico, intelectual e político”: Grupos de Estudos           

Subalternos. Utilizando o “subalterno” nos termos de Gramsci, seu epicentro estava no sul             

asiático e era liderado pelo indiano Ranajit Guha, historiador indiano. Estabeleceram sua            

própria “tríade” de intelectuais indianos - Partha Chatterjee (cientista político e antropólogo),            

Dipesh Chakrabarty (historiador) e Gayatri Chakrabarty Spivak (crítica e teórica) - na década             

de 80 se tornaram conhecidos fora da Índia. Com a projeção de Spivak, o desconstrutivismo               

de Derrida e Deleuze ganha território na produção do Grupo, o que para alguns o               

descaracterizava enquanto tal. Spivak defendia que se o intelectual pós-colonial não fosse um             

subalterno, ele sempre estaria perpetrado do discurso hegemônico, mesmo que sendo a favor             

da descolonização,. Na década de 1980, os debates propostos pelo grupo alcançam os Estados              

16 BALLESTRIN, Luciana. A américa latina e o giro decolonial 
17 IDEM 
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Unidos. 

Na década seguinte, outro grupo de intelectuais, inspirados pelo Grupo de Estudos            

Subalternos, forma o Grupo Latino-Americano de Estudo Subalternos com a pretensão de            

elaborar na mesma perspectiva do grupo sul-asiático, mas a partir das especificidades            

históricas e geopolíticas da América Latina: “A história do continente para o desenvolvimento             

do capitalismo mundial fora diferenciada, sendo a primeira a sofrer a violência dos esquema              

colonial/imperial moderno”. Além disso, os latino-americanos possuem outras relações de          

colonialidade por parte do Novo Império estadunidense. A versão latino americano do Grupo             

de Estudos Subalternos é fundada em 1992, mesmo ano de reimpressão do clássico de              

Quijano, “Colonialidad y modernidad-racionalidad”. O novo grupo é composto por autores de            

grandes envergadura e mesmo com muita potência não dura muito. Explico.  

Em 1998, em meio às publicações do Grupo, um de seus integrantes Walter Mignolo              

(semiólogo argentino, nascido em 1941) se posiciona de forma radicalmente crítica em            

relação aos seus pares sul asiáticos: “denuncia o ‘imperialismo’ dos estudos culturais,            

pós-coloniais e subalternos que não realizaram uma ruptura adequada com os autores            

eurocêntricos” (p.95). Assim, começa a surgir uma insatisfação por grande parte dos            

pensadores da América Latina com a epistemologia dos pensadores do Sul Asiático. É             

possível superar as condições de subalternizados enquanto pós-coloniais criticando o          

eurocentrismo a partir de perspectivas eurocêntricas? Essa não era uma percepção apenas de             

Mignolo. Rámon Grosfoguel (sociólogo porto riquenho, nascido em 1956) endossa essa           

percepção dizendo que dessa perspectiva “nenhum dos dois grupos de estudos subalternos            

teria conseguido aprofundar e radicalizar sua crítica ao eurocentrismo”.  

Percebendo essas limitações, o Grupo latino americano se suspende. Em dois anos,            

esse grupo de autores volta a publicar, mas sob nova legenda: Grupo            

Modernidade/Colonialidade. O nome do grupo carrega o motivo da ruptura e seu alicerce             

teórico principal: a colonialidade é constitutiva da modernidade (QUIJANO, 1989). Essa,           

segundo eles, é a constatação irrefutável e imprescindível para qualquer tentativa de qualquer             

superação das relações coloniais. Por que isso é relevante? Porque coloca em suspenso a ideia               

de modernidade em si, coloca em questão toda a organização do mundo como se apresenta               

para nós hoje que, também segundo Quijano, só pode ser compreendida levando em conta a               

colonialidade do poder, do saber e do ser que hierarquizam sob uma episteme racializante              

todos os povos e todos os grupos populacionais do planeta em um grande sistema-mundo. A               
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ideia de modernidade como a conhecemos é uma invenção eurocêntrica e, por assim o ser,               

conduz e hierarquiza todos os corpos, todos os conhecimentos, todos os recursos, a morte e a                

vida à favor dos grupos de seres humanos brancos. Sendo assim, o conceito de colonialidade               

registra e denuncia a continuidade das relações coloniais mesmo com o fim do colonialismo              

propriamente dito e explicita como que se atualizam esses processos supostamente superados.            

Para Mignolo, “a conceitualização mesma da colonialidade como constitutiva da modernidade           

é já o pensamento de-colonial em marcha.” O colonialismo começou e acabou, teve seu              

tempo histórico. A colonialidade é a forma pela qual as relações coloniais se perduram no               

tempo, no espaço e nos corpos. Segundo Quijano, a invenção moderna que possibilita essa              

permanência é a raça. 

Através das contribuições deste Grupo, desde 2000 a América Latina vem           

contribuindo e renovando de forma autêntica, a - ainda - impreterível luta contra a              

dominação/opressão/exploração coloniais racistas que perduram e flagelam a maioria da          

população latino americana e mundial. Além dos conceitos de Quijano, o Grupo            

Modernidade/Colonialidade conta com vários pensadores e suas respectivas contribuições         

conceituais originais: Mignolo com “diferença colonial” e “pensamento fronteiriço”;         

Castro-Gómez, filósofo colombiano, com “ponto zero”; Immanuell Wallerstein, sociólogo         

estadunidense, com “sistema-mundo”; Enrique Dussel, filósofo argentino, com “Filosofia da          

Libertação” e “trans-modernidade”; Nelson Maldonado Torres, filósofo porto riquenho, “giro          

decolonial” que significa “o movimento de resistência teórico e prático, político e            

epistemológico à lógica da modernidade/colonialidade; dentre outros. A decolonialidade         

aparece, portanto, como o terceiro elemento da relação modernidade/colonialidade, uma          

resposta, uma busca, uma construção. Acrescenta-se a essa lista mais um conceito, aquele que              

motiva o presente artigo: pedagogia decolonial, de Catherine Walsh.  

Em seu texto Lo Pedagógico y Lo Decolonial - Entretejiendo Caminos, Walsh dialoga             

com vários intelectuais e lideranças que de distintas épocas e contextos latino americanos             

contribuem para a emancipação dos grupos subalternizados: Subcomandante Marcos, Paulo          

Freire, Franz Fanon, Dolores Cacuango, Jacqui Alexander, Stuart Hall etc. Entendendo que            

prática e teoria não de desvinculam, Walsh defende que todo movimento político social de              

luta e transformação que combate e avança contra a matriz de poder moderno/colonial/global             

engendra teorização e, por isso, epistemologias e consequentemente pedagogias. E por assim            

nascerem, são decoloniais as pedagogias que “perturban y trastornan” à colonialidade do            
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saber, do ser e do poder; as pedagogias: 

 

que se esfuerzan por transgredir, desplazar e incidir en la negación           
ontológica-existencial, epistémica y cosmogónica-espiritual que ha sido       
—y es— pericia, fin y resultado del poder de la colonialidad.           
Pedagogías que trazan caminos para críticamente leer el mundo e          
intervenir en la reinvención de la sociedad, como apuntó Freire, pero           
pedagogías que a la vez avivan el desorden absoluto de la           
descolonización aportando una nueva humanidad, como señaló Frantz        
Fanon. Las pedagogías pensadas así no son externas a las realidades,           
subjetividades e historias vividas de los pueblos y de la gente, sino parte             
integral de sus combates y perseverancias o persistencias, de sus luchas           
de concientización, afirmación y desalienación, y de sus bregas —ante          
la negación de su humanidad— de ser y hacerse humano. (WALSH,           
2017, p.31) 

 

Pedagogia decolonial significa então um giro epistêmico para construir novos          18

saberes a partir de outros sujeitos e locais de conhecimento, é uma resposta à geopolítica do                

conhecimento eurocentrada, monocentrada e monocultural . É descolonizar os currículos a          19

medida que não apenas denuncia as relações étnico-raciais opressoras, mas propõe diálogos            

horizontais entre os diversos saberes e os sujeitos de conhecimento, sem hierarquizações.            

Pedagogia decolonial é a prática pedagógica e intelectual insurgente de desvelar a            

colonialidade, a manutenção das relações de poder e do status quo racista, presente no nosso               

dia-a-dia, em nossa cultura, em nossa percepção estética, religiosa, em nossas relações            

afetivas, em nossa produção de conhecimento, em nosso entendimento de cidadania, no            

aparelho jurídico, nas relações de trabalho, na distribuição de renda, de terra, de comida etc.               

Por isso, é imprescindível para as discussões e ações no campo da educação pública e de                

qualidade que visam a emancipação dos sujeitos, a diminuição da desigualdade e da violência              

e a garantia, consolidação e aprofundamento da democracia em nossa sociedade. 

 

 

III - LEI 10.639 E LEI 11.465 - POTÊNCIAS E DESAFIOS  

 

O capítulo anterior atua como um localizador teórico, geográfico, histórico e político            

do que vamos elaborar neste capítulo e que consideramos de crucial importância para todo e               

qualquer avanço democrático no que diz respeito a América Latina e mais especificamente ao              

18 Ver O que é uma Educação Decolonial?, de Luiz Fernandes de Oliveira 
19 IDEM 
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Brasil. Sob a perspectiva decolonial, muitos são os episódios e movimentos que podem ser              

citados e estudados, mas são aqueles referentes à educação que nos interessam aqui.  

Nilma Lino Gomes (2017) aponta que o Movimento Negro brasileiro é mais que um              

movimento social, ele é um “ator político coletivo” que politiza raça ao explicá-la como              

construção social; que ressignifica “raça” ao defendê-la como motivo de orgulho e            

pertencimento social, ancestral e potência de emancipação . É ele quem aponta para a             20

relação complexa e profunda entre desigualdade social e raça na sociedade brasileira. É ele              

quem sistematiza o saberes negros e emancipatórios, que assegura através dos séculos o             

acumulado de memórias, tradições e conhecimentos da história, cultura e espiritualidade           

afro-brasileira. E como movimento político na luta por emancipação, anti-colonial, logo,           

antirracista, o movimento negro tem uma prática, uma epistemologia e, assim, cria e engendra              

pedagogias: 

“Esse movimento social trouxe as discussões sobre racismo, discriminação         
racial, desigualdade racial, crítica à democracia racial, gênero, juventude,         
ações afirmativas, igualdade racial, africanidades, saúde da população negra,         
educação das relações étnico-raciais, intolerância religiosa contra as religiões         
afro-brasileiras, violência, questões quilombolas e antirracismo para o cerne         
das discussões teóricas e epistemológicas das Ciências Humanas, Sociais,         
Jurídicas e Saúde, indagando, inclusive, as produções das teorias raciais do           
século XIX disseminadas na teoria e no imaginário social e pedagógico. 

É também esse mesmo movimento social que fez e faz a tradução            
intercultural das teorias e interpretações críticas realizadas sobre a temática          
racial no campo acadêmico para a população negra e pobre fora da            
universidade…” (GOMES, 2017, P.17) 
 
 

20 GOMES, Nilma Lino. O movimento Negro Educador - Saberes construídos nas lutas por 
emancipação. Editora Vozes, 2017. p.21 
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Segundo Gomes, o Movimento Negro é um “educador de pessoas, coletivos e            

instituições sociais” (p.23). O reconhecimento estatal da diversidade étnica brasileira de 88            

deu força às lutas do movimento negro e indígena no Brasil e teve impactos sobre a educação                 

e durante a década de 1990, o ensino médio foi fortemente expandido e o acesso ao ensino                 

fundamental foi democratizado de maneira que 
 
“novos e velhos debates ocuparam o cenário acadêmico e social.          
Aprofundou-se a ruptura com o mito da democracia racial e avançou-se para            
as discussões no campo das ações afirmativas, com a polêmica acerca das            
cotas, principalmente raciais, nas universidades. Além disso, os chamados         
temas de interesse dos afrodescendentes adquirem maior visibilidade no         
universo das pesquisas acadêmicas em várias áreas do conhecimento.”         
(OLIVEIRA e CANDAU, 2010. p.29) 

 

Ao que tudo indica, há abertura jurídica suficiente para revolucionar os projetos            

políticos pedagógicos e os conteúdos programáticos que até então vinham seguindo a herança             

colonial e imperial do eurocentrismo. Gomes explica que ao longo do século XX, até a década                

de 1980, negras e negros que lutavam por direitos em termos universalistas (educação             

universal e gratuita) começaram a perceber que ao serem conquistados e as políticas             

implementadas, a maioria da população negra ainda permanecia excluída e sem acesso aos             

mesmos. Então, o movimento foi permeado, e cada vez mais, por debates a respeito de ações                

afirmativas , ou seja, políticas públicas benéficas especificamente para negras e negros. Em            21

1995, a “Marcha Nacional Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida”               

entrega ao então presidente Fernando Henrique Cardoso o “Programa para Superação do            

Racismo e da Desigualdade Étnico Racial” onde oficializam sua demanda por ações            

afirmativas, mais especificamente no âmbito do trabalho e do acesso ao ensino superior             

(GOMES, 2017). 

Essa “particularização” da luta antirracista ganha frente também na educação básica           

(Ensino Fundamental e Ensino Médio), onde o Movimento Negro disputa também o currículo             

escolar. O currículo é algo construído e como fruto da modernidade é eurocêntrico e racista,               

seja na seleção dos conteúdos ou na formulação dos materiais didáticos. Entretanto, ele é              

21“Isto é, conjuntos de ações políticas dirigidas à correção de desigualdades raciais e sociais, orientadas para                
oferta de tratamento diferenciado com vistas a corrigir desvantagens e marginalização criadas e mantidas por               
estrutura social excludente e discriminatória. Ações afirmativas atendem ao determinado pelo Programa            
Nacional de Direitos Humanos, bem como a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, com o objetivo               
de combate ao racismo e as discriminações, tais como: A Convenção da UNESCO de 1960, direcionada ao                 
combate ao racismo em todas as formas de ensino, bem como a Conferência Mundial de Combate ao Racismo,                  
Discriminação Racial, Xenofobia e Discriminações Correlatas de 2001. (BRASIL, 2004, p.4) 
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transmitido como se fosse natural. 

A Lei 10.639/2003 questiona o currículo oficial. É por meio          
dele que se escolhem as prioridades do que ensinar ou não na escola e,              
por isso, houve uma naturalização de seus conteúdos como uma          
representação da verdade. O currículo é âmbito de construção política de           
representações oficialmente aceitas – de mundo, de sociedade, de         
pessoas –, das quais se entende que todo cidadão deva apropriar-se, dada            
a obrigatoriedade de frequência à Educação Básica no Brasil.         
(ALMEIDA, M.A.B; SANCHEZ, L.P., 2017, p.57) 

 

Quanto a isso, a maior vitória em termos educacionais é conquistada em 2003: a Lei               

10.639 é decretada, promulgando a obrigatoriedade do ensino de História da África e dos              

Africanos e de História e Cultura Afro-brasileiras em todos os estabelecimentos educacionais            

nacionais, público ou privado. Mais a frente, em 2008, é decretada a Lei 11.645 incluindo a                

História e Cultura Indígenas nessa mesma obrigatoriedade. Ambas alteram a Lei de Diretrizes             

e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394 de 1996, mais importante marco regulatório              

contemporâneo da Educação no Brasil, incluindo neste os artigos 26A e 79B: 

 

Art. 1o O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a                 
vigorar com a seguinte redação: 

“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. 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá            
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação           
da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o            
estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos              
povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o            
negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas            
contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à         
história do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos            
povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o          
currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de           
literatura e história brasileiras.” (NR) 

Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como            
‘Dia Nacional da Consciência Negra’.  22

 

A lei é explícita e específica, mais uma vez, suficiente para revolucionar os projetos              

políticos pedagógicos e os conteúdos programáticos herdados da colonialidade, mas o Parecer            

22http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm e 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm acessado em 01/12/2019. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26a.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
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CNE 003/2004 regulamenta a Lei 10.639/03 e não deixa espaço para mal-entendidos ou             23

dúvida: “não se trata de mudar um foco etnocêntrico marcadamente de raiz europeia por um               

africano, mas de ampliar o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial,              

social e econômica brasileira” (BRASIL, 2004, p.8). Ele a confirma como instrumento de             

uma pedagogia decolonial brasileira, visando a implementação de uma educação antirracista           

no Brasil para a formação, desde a infância, de cidadãos negros empoderados e cidadãos              

brancos não-racistas e antirracistas. Este documento estabelece os princípios e os objetivos de             

implementação da L10639: reconhecimento, afirmação e valorização da cultura e estética           

negra; combate ao racismo estrutural; entendimento do racismo como assunto escolar, de toda             

a comunidade escolar e de toda sociedade; entendimento da raça como construção social e              

não como fator biológico, mudança epistemológica do conhecimento, combate a política e            

ideologia de branqueamento; combate ao mito da democracia racial; formação e formação            

continuada antirracista de professores; combate ao racismos e suas formas de discriminação;            

questionamento dos marcos eurocêntricos do conhecimento, descolonização dos currículos         24

etc. É evidente, então, que a legislação não se trata de um mero acréscimo de um conteúdo ao                  

currículo escolar, mas sim de um:  
 

meio para reparar uma dívida social brasileira em relação à população           
negra – contraída desde a escravidão prolongada, passando pelo formato          
de sua abolição, culminando nas políticas de embranquecimento, no         
mito da democracia racial e em inumeráveis formas de discriminação no           
cotidiano. Ainda assim, persiste a dificuldade do cumprimento de seus          
preceitos. (ALMEIDA, 2017, p.76) 

 

Assim, a lei incorpora grande parte das reivindicações de décadas do Movimento            

Negro sobre a educação que agora, amparadas constitucionalmente, atinge outra potência de            

alcance, mobilização de recursos, assistência e viabilidade. A Lei 10.639/03 - juntamente com             

11.645/08 - tem em si grande potencial para o acirramento do debate, para o tensionamento               

do currículo - oficial ou oculto - racista e o para a desmitificação da democracia racial                

brasileira. Dito tudo isso, consideramos estas duas leis combinadas como o expoente da             

pedagogia decolonial no Brasil. 

O advento da Lei 10.639/03 é um vitória importante mas sua promulgação não é, por               

si só, garantia de seu cumprimento e efetivação. A implementação da lei é algo a ser                

23 http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cnecp_003.pdf, acessado em 26/07/2019. 
24 Ver também: Relações Étnico Raciais, Educação e Descolonização dos Currículos, de Nilma Lino 
Gomes. 

 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cnecp_003.pdf
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construído e tem sido desde então, por uma pluralidade de sujeitos políticos: pelo Estado, por               

organizações internacionais, movimentos sociais, organizações não governamentais, setores        

dentro do Movimento Negro, partidos políticos, associações culturais, atuação de gestores e            

professores interessados no assunto etc. Entretanto, o caminho tem seus obstáculos e desafio.             

O advento da Lei também é o início de novas disputas. De acordo com Oliveira (2014)   25

 
O que a legislação propõe não está em conformidade epistemológica          
com certa tradição curricular praticada nos sistemas de ensino (...)          
requer um complexo investimento na formação docente e um         
problematização dos referenciais teóricos e pedagógicos dos cursos de         
graduação e licenciatura. (...) os sujeitos diretamente envolvidos com a          
aplicação da lei são desafiados a mudar suas posturas profissionais na           
medida em que devem questionar certos princípios fundadores de suas          
formações e que, num certo sentido, representam de fato um abandono e            
contestação de seus conhecimentos acumulados. (OLIVEIRA, 2014,       
p.82) 

 

Machado (2017) investiga os dez primeiros anos em busca de “compreender as razões             

da dificuldade de sua implementação”, apesar de saber que dez anos é pouco tempo para               

avaliar impactos sobre estruturas seculares. O autor mapeia as políticas públicas criadas e suas              

limitações, bem como as produções acadêmicas a esse respeito e suas conclusões. As políticas              

públicas foram organizadas em quatro eixos temáticos: Regulamentação, Formação, Material          

e Articulação. Regulamentação diz respeito às políticas públicas destinadas a regulamentação           

da Lei 10.639, designando conteúdos, justificando a Lei, orientando ações, apontando           

caminho e intervindo no campo educacional: Criação da Secretaria de Políticas de Promoção             

da Igualdade Racial, Criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e           

Diversidade, Parecer 003/2004, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das          

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana             

(Resolução 001/04), Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial, Comissão          

Técnica Nacional de Diversidade para assuntos relacionados à educação dos afro-brasileiros,           

Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, Plano            

Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação das Relações           

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e Estatuto da               

Igualdade Racial. As políticas de Formação são aquelas destinadas a capacitação dos            

profissionais do ensino: Fortalecimento dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, Programa          

25 Em seu artigo Educação Antirracista: tensões e desafios para o ensino de sociologia; em Educação 
& Realidade, Porto Alegre, v. 39, n.1, p. 81-98, jan/mar. 2014 
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de Ações Afirmativas para a População Negra nas Instituições Federais e Estaduais de             

Educação Superior, Projeto “Geografia Afro-Brasileira – Educação e Planejamento do          

Território”, Projeto piloto do curso Gênero e Diversidade na Escola, Sistema Universidade            

Aberta do Brasil, Formação de professores em História da Cultura Afro-Brasileira e Africana,             

Programa “Educação-Africanidades-Brasil” e Universidade da Integração Internacional da        

Lusofonia Afro-Brasileira. Aqueles concernentes ao Material trabalham a produção e          

disseminação do material didático: Fortalecimento dos núcleos de estudos afro-brasileiros,          

Projeto “A cor da cultura”, Distribuição de livros para professores, Programa Nacional do             

Livro Didático, Coleção História Geral da África, Kits de apoio e Programa Nacional             

Biblioteca na Escola. As políticas do quarto e último eixo são aquelas que tratam da               

Articulação, da promoção de espaços de debate, troca de experiências e saberes, espaço para              

construção coletiva e plural: Fortalecimento dos núcleos de estudos afro-brasileiros, Reuniões           

de articulação, Fóruns estaduais, Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial -            

Estado e Sociedade Promovendo a Igualdade Racial, Conferência Nacional de Educação           

Básica, Diálogos Regionais, Grupo de Trabalho Interministerial e Conferência Nacional de           

Educação. 

Diante de tantas políticas públicas, fica difícil visualizar a dificuldade de           

implementação que os autores buscam compreender. Analisando quarenta e quatro trabalhos           

acadêmicos sobre a Lei 10.639/03, cada um com seu recorte e especificidade, Almeida e              

Sanchez (2017) puderam identificar as dificuldades abordadas recorrentemente: formação         

inicial insuficiente e ausência de formação continuada dos professores; pouca participação           

das universidades; materiais didáticos reproduzindo estereótipos, endossando o mito da          

igualdade racial; resistência por parte do corpo escolar (gestores e professores) à Lei; falta de               

interesse dos mesmo à formação quando viabilizada; não aplicabilidade do modelo           

participativo de gestão; mobilização precário de recursos para aplicação das políticas públicas            

etc. “Nesse ínterim, também se constata a descontinuidade das políticas de governo em             

detrimento das políticas de Estado, o que nos leva à reflexão a respeito das dificuldades               

estruturais da organização político-econômica brasileira, refletidas na implementação da Lei          

10.639/03.” (p.73) 

Interessante ressaltar que cada um dos quarenta e quatro trabalhos tem um recorte             

distinto, analisando segmentos educacionais diferentes, cobrindo todo o espectro educacional          

brasileiro: educação formal - do ensino básico ao superior - educação informal, educação             

 



  
28 

quilombola e educação de jovens adultos. Ainda assim, foram identificados os mesmos            

problemas - salvaguardando as particularidades de cada um - em todos eles. Essa onipresença              

dos mesmos empecilhos em toda estrutura educacional nos permite verificar a ação do             

racismo institucional atravancando a implementação da Lei 10.639/03. 
 

Tendo em vista que a própria história da escola faz parte do            
desenvolvimento do aparato institucional voltado à manutenção das        
relações de poder e controle social e racial, a dificuldade na           
implementação da Lei 10.639/2003, bem como de outras legislações que          
se propõem a promover alterações no relacionamento com o saber e com            
as mudanças estruturais no uso de tais saberes para a transformação           
social, reside na própria configuração do Estado. O racismo institucional          
configura-se, portanto, como empecilho estrutural para a implementação        
da Lei 10.639/03.14) (ALMEIDA E SANCHEZ, 2017, p.74) 

 

Oliveira (2014) analisa a implementação da lei na prática pedagógica e no ensino de              

Ciências Sociais e encontra resultados muito parecidos que organiza em dois grandes grupos:             

o de ordem cognitiva/pedagógica e o de ordem estrutural. O primeiro se dá pela carência               

própria do professor/professora de ter formação necessária e apropriada para aplicar o            

conteúdo proposto pela lei, bem como para reorientar seus saberes, para desconstruir e             

reconstruir novas interpretações do mundo, sair do seu lugar de conforto e repensar sua              

relação com os alunos, com o racismo e com sua própria prática profissional. O segundo se                

refere às condições objetivas, de vontade política, de mobilização de recursos por parte do              

Estado, dos gestores escolares para viabilizar as condições necessárias e dos profissionais            

para abraçar o desafio. O segundo fator confirma o racismo institucional presente educação             26

brasileira, atuando contra a implementação da lei. 

A distância entre a lei, suas políticas públicas e sua implementação de forma plena se               

explica pelo fato de que 

A Lei 10.639/03 tem, assim, caráter compensatório, ao possibilitar a          
desconstrução de mentalidades e práticas preconceituosas, sequelas       
deixadas pelo longo período de escravização, visto que “as         
desigualdades raciais ou de gênero, como quaisquer outras, não se          
inscrevem na lógica da natureza, mas na lógica das relações. [...] São            
socialmente criados; podem e devem ser politicamente dirimidos”        
(ALMEIDA, 2017, p. 58) 

 

Diante disso, como fica o processo de implementação da Lei em contextos            

26 O racismo institucional não se expressa em atos manifestos, mas atua de forma difusa no funcionamento                 
cotidiano de instituições e organizações, que operam de forma diferenciada, do ponto de vista racial, na                
distribuição de serviços, bens e oportunidades aos diferentes segmentos da população. (Silva, 2003, p.6) 

 



  
29 

político-econômicos como os de hoje? A crise democrática ameaça o avanço da pedagogia             

decolonial no Brasil? 

 

IV - ENEM 2009 E 2019 - O QUE IMPORTA SABER? 

 

Historicamente, o ensino médio foi espaço de formação das elites para seu ingresso no              

ensino superior. Durante a ditadura militar, nos anos 1970, a lei de organização do sistema               

educacional brasileiro ampliou os anos de educação básica para oito e tornou o ensino médio               

um segundo ciclo obrigatório profissionalizante. Na prática, o resultado foi um ensino médio             

demarcadamente segmentado, como se fossem duas modalidades, “uma profissionalizante e          

outra propedêutica” (CASTRO; TIEZZI, 2005, p.118). Pela primeira vez houve crescimento           

do ensino médio, mas esse crescimento não se manteve na década de 1980. Em resposta a                

esse cenário, o governo de Fernando Henrique Cardoso inicia uma ampla reforma do ensino              

médio em busca de uma real democratização da educação básica no Brasil. Essa reforma              

redefiniu o papel do Ensino Médio no processo educacional, expandiu o sistema visando a              

universalização, implementou uma reforma curricular, com a Lei de Diretrizes e Bases da             

Educação Nacional (LDB) de 1996 e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e            

estabeleceu o ensino profissionalizante como uma formação paralela ao ensino médio. Além            

disso, implementou o sistema de avaliação de qualidade do ensino médio: o ENEM . Dois               

processos complexos estavam em construção ao mesmo tempo, a expansão do acesso e             

manutenção da qualidade do ensino. 

O ENEM nasce para fornecer ao Estado a possibilidade de controlar e avaliar a              

qualidade da formação de um estudante que acabou de finalizar o ciclo da educação básica.               

Mais a frente, também por estímulo do Estado, visando a democratização do acesso ao ensino               

superior e também um maior contingente de estudantes fazendo o Exame, é que o ENEM se                

torna um dos mecanismos de ingresso nas universidades. Mas o que esse sistema de avaliação               

espera medir da formação do estudante recém formado no Ensino Médio? A reforma             

pretendia criar um ensino médio que não servisse mais apenas para ingressar a elite na               

universidade ou para profissionalizar o filho do proletário ensinando-o a manusear máquinas.            

O objetivo da reforma é fazer do ensino médio o espaço de formação de cidadãos capazes de                 

atuar política e profissionalmente no mundo. Em outras palavras, uma base qualitativa comum             

para todos seguirem os mais diversos caminhos profissionais, podendo responder às           
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constantes transformações - tecnológicas, econômicas, sociais, etc - que o mundo           

contemporâneo dinamiza. De acordo com Castro e Tiezzi (2005): 

 

Os Parâmetros Curriculares destacam em sua introdução que qualquer         
currículo deve definir conteúdos e estratégias para capacitar os cidadãos          
a desenvolver conhecimentos nos três domínios da ação humana: a vida           
em sociedade (relações políticas), a atividade produtiva (relações de         
trabalho) e a experiência subjetiva (simbolizações) [...] propõem um         
currículo da educação média responsável que se torne responsável pela          
formação geral do aluno, atribua significado ao conhecimento escolar e          
estimule o desenvolvimento das competências afetivas e cognitivas,        
como as capacidade de pesquisar, raciocinar, argumentar, trabalhar em         
grupo, desenvolver valores éticos - como a tolerância, a generosidade e           
o respeito ao outro -, ser criativo e aprender a aprender           
continuamente[...] (CASTRO; TIEZZI, 2005, p.128) 

 

Daí temos um prova de ENEM que se propõem a trabalhar por áreas do conhecimento               

e não por disciplinas compartimentalizadas, alinhando-se, assim, à proposta de          

interdisciplinaridade e contextualização dos PCN. 

Entretanto, na prática, as coisas se encaminham de outras formas. Sousa (2003)            

argumenta que por se vincular diretamente ao ingresso do estudante a uma universidade ou              

não, o ENEM ganha dimensões distintas daquelas para as quais havia se proposto: avaliar a               

aprendizagem. Ele individualiza a avaliação, hierarquizando o desempenho dos indivíduos e           

até o das instituições. O ENEM adquire uma ambiguidade: ao mesmo tempo que insere              

estudantes das classes historicamente excluídas em cursos e universidades nos quais não            

entrariam, faz manutenção da exclusão daqueles indivíduos que se formam em instituições            

escolares desestruturadas e abandonadas pelo Estado, que geralmente são aquelas que           

atendem as populações mais empobrecidas e negras. E ainda, o ENEM acaba por fortalecer o               

aspecto mercadológico da educação uma vez que seus conteúdos passaram a orientar o             

currículo e não mais apenas a avaliá-lo. O jogo se inverte. Sousa argumenta a esse respeito                

com o advento de cursos preparatórios para o ENEM. Se a autora constatou isso em 2003,                

isso se confirma hoje com a explosão extraordinária desse tipo de serviço a preços              

exorbitantes e enredados em todo tipo de propaganda e competição. 

Seja por sua avaliação da qualidade do ensino/aprendizagem ou por seu caráter             

individualista de ingresso às universidades e hierarquização de desempenho, o ENEM baliza            

o que um cidadão concluinte do ciclo básico de educação (de formação pessoal) precisa saber               

para estar apto à vida em sociedade (relações políticas), a atividade produtiva (relações de              
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trabalho) e a experiência subjetiva (simbolizações). Sendo assim, o que ele pauta a respeito              

das relações étnico raciais? Elas estão presentes no rol dos conteúdos relevantes para a vida               

em sociedade? Como a temática é abordada? Por tudo que vimos desde a introdução deste               

artigo, não se poderia esperar nada menos do que uma abordagem decolonial e crítica a               

respeito das relações étnico raciais brasileira. Principalmente após o advento da Lei 10.639/03             

e também da Lei 11.645/08. 

Dito isto, utilizaremos o ENEM como meio de avaliar a presença ou não da pedagogia               

decolonial no currículo da formação educacional básica oferecida e, ao mesmo tempo,            

reivindicada pelo Estado. Utilizaremos o método comparativo entre duas provas do ENEM: a             

de 2009, por ser a do ano seguinte à segunda alteração em termos étnico-raciais da LDB e a                  

primeira que cobrou Sociologia, uma das disciplinas que tem por objeto de estudo as relações               

étnico-raciais (OLIVEIRA, 2014); e a de 2019, por ser o ano atual da crise democrática e pós                 

reforma do ensino médio que foi iniciada após o Golpe de 2016 e finalizada já no governo                 27

Bolsonaro. Não avaliaremos, portanto, todas as questões das provas, mas apenas aquelas que             

compõem a área do conhecimento de Ciências Humanas e suas Tecnologias por ser uma área               

privilegiada no trato das relações étnico-raciais. 

Como dito anteriormente, a prova do ENEM tem como preceito a           

interdisciplinaridade, logo, não encontramos uma sessão específica com questões de          

sociologia ou história, por exemplo. As questões são elaboradas sem demarcações explícitas            

do conteúdo a que se refere. Entretanto, é importante ressaltar, que dentre as disciplinas de               

humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) presentes no ENEM, a de Sociologia            

recebe um tratamento diferenciado no que diz respeito aos conhecimentos prévios           

(MATIOLLI, FRAGA, 2014) exigidos dos avaliados 

 

No caso do ENEM, a sociologia marca presença de quatro formas           
distintas e simultâneas: 1º) indiretamente, na interface com a redação; 2)           
como pano de fundo, contextualizando questões das outras disciplinas         
de Ciências Humanas; 3º) de maneira interdisciplinar, quando a         
resolução de uma questão depende da intersecção entre a sociologia e,           
pelo menos, mais uma disciplina; 4º) em questões que apresentam um           

27 Denominada de Novo Ensino Médio. a Lei A Lei nº 13.415/2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases                   
da Educação Nacional e estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio, ampliando o              
tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas para 1.000 horas anuais (até 2022) e definindo                 
uma nova organização curricular, mais flexível, que contemple uma Base Nacional Comum Curricular             
(BNCC) e a oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, os itinerários formativos,              
com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional. Ver:             
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361  - acessado em 10/12/2019 

 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361


  
32 

texto de cunho sociológico a ser interpretado. (MATIOLLI, FRAGA,         
2014, p 197) 
 

Diferente das outras disciplinas das Ciências Humanas, as questões do ENEM não            

exigem dos estudantes conhecimentos prévios originários do interior da disciplina de           

Sociologia. 

As provas selecionadas, dos anos de 2009 e do 2019, contam cada uma com quarenta               

e cinco questões na área de Ciências Humanas. Comparamos as provas, analisando questão             

por questão. Muitas delas apresentam alto grau de interdisciplinaridade sendo difícil           

enquadrá-las em uma disciplina específica, exatamente como o ENEM se propõe a fazê-lo:             

não compartimentar os conhecimentos. Entre as questões da área de Ciências Humanas,            

investigamos aquelas que abordavam assuntos relacionados à questões étnicos raciais e os            

resultados não foram muito discrepantes. Em 2009, a temática apareceu três vezes: duas de              

forma bem direta e uma de forma indireta. Entre as duas diretas, uma trabalhou a cultura e                 

filosofia indígena a respeito da relação dos humanos com a natureza e a outra, sobre o                

impacto da revolução haitiana nos conflitos raciais brasileiros. A terceira, a indireta, foi sobre              

trabalho escravo e direitos humanos. Consideramos esta uma questão de temática étnico-racial            

pois os corpos em condições análogas à escravidão no Brasil são majoritariamente os corpos              

racializados. Destas três, apenas a questão sobre revolução haitiana demandava algum           

conhecimento prévio. Em 2019, a temática apareceu cinco vezes: duas vezes de forma direta,              

duas vezes como “pano de fundo” e uma de forma indireta. Entre as duas diretas, a primeira                 

trabalhou o problema da discriminação religiosa que membros de religiões de matrizes            

africanas sofrem e a segunda, de maneira rasa, trabalhou a problemática entre a cultura              

indígena e seu enclausuramento em museus. A primeira também foi de interpretação de texto.              

As duas questões onde as relações étnico raciais funcionaram como “pano de fundo” - a               

primeira sobre grupos quilombolas e a segunda sobre terras indígenas - são de interpretação              

de texto e levavam a questões geoeconômicas. A quinta questão, a de abordagem indireta, era,               

como a de 2009, sobre trabalho escravo. Essa também de interpretação de texto. 

Os resultados encontrados através da metodologia escolhida não nos permitem          

concluir se há ou não ameaça à pedagogia decolonial no atual quadro de crise democrática. O                

fato de não haver diferença significativa entre uma prova e outra pode indicar, nesse primeiro               

momento, que a dinâmica moderna burocrática, representada pelo corpo técnico de           
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funcionários do Ministério da Educação (MEC), tenha possibilitado certa autonomia          

administrativa no planejamento das provas do Enem. A construção da administração pública            

no mundo moderno, de acordo com Weber (2004), se baseia em regras universais e              

impessoais que geram um modelo de dominação de tipo racional-legal que, entre outros,             

garante a definição de critérios universais de funcionamento dos serviços públicos,           

fundamental na proteção dos servidores públicos das eventuais arbitrariedades de agentes           

políticos. O tipo ideal weberiano permite avaliar o impacto na burocracia estatal a partir de               

mudanças nos regimes democráticos, exercício fundamental para analisar as próximas edições           

do Enem e o impacto que a crise democrática terá na sua formulação e nos seus conteúdos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil nunca teve uma democracia consolidada. O golpe sofrido pelo governo de             

Dilma Rousseff em 2016, precedido pela eleição do atual presidente Jair Bolsonaro, com             

aspirações claramente fascistas, confirmam isso. Os poucos direitos conquistados com muita           

luta ao longo do século XX se encontram ameaçados e os impactos do discurso fascista à                

brasileira potencializado pela campanha eleitoral e governo de Bolsonaro já podem ser            

sentidos pelos grupos historicamente subalternizados e explorados que seguem sendo os mais            

atingidos: aumentaram o número de mortes de lideranças indígenas no campo, o número de              28

queimadas, o número de pessoas negras mortas pela polícia , aumentou a precarização do             29 30

trabalho e o número de trabalhadores informais que ataca primeira e diretamente as             31

mulheres negras etc. Esse é um processo de longa data, que remonta ao nosso passado               32

escravocrata e não de maneira figurativa. O primeiro orçamento do governo Bolsonaro cortou            

em 63% a verba destinada à fiscalização trabalhista, ao combate ao trabalho escravo e busca                33

flexibilizar a legislação que o define como tal. É a desdemocratização em curso: a elite               

28https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/12/10/mortes-de-liderancas-indigenas-batem-recorde-em
-2019-diz-pastoral-da-terra.ghtml - acessado em 11/12/2019 
29https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/09/20/no-rio-numero-de-mortes-por-policiais-em-20
19-e-recorde.ghtml - acessado em 11/12/2019 
30https://www.brasildefato.com.br/2019/06/18/novos-tempos-modernos-e-a-precarizacao-do-mundo-d
o-trabalho-atual/ - acessado em 11/12/2019 
31http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-09/informalidade-no-mercado-de-trabalho-atin
ge-recorde-diz-ibge - acessado em 11/12/2019  
32https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/10/divisao-social-racial-e-de-genero-confinou-negra-no
-mercado-informal.shtml - acessado em 11/12/2019  
33 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/11/verba-para-fiscalizacao-trabalhista-recua-63.shtml - 
acessado no dia 11/12/2019 
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https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/09/20/no-rio-numero-de-mortes-por-policiais-em-2019-e-recorde.ghtml
https://www.brasildefato.com.br/2019/06/18/novos-tempos-modernos-e-a-precarizacao-do-mundo-do-trabalho-atual/
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http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-09/informalidade-no-mercado-de-trabalho-atinge-recorde-diz-ibge
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/10/divisao-social-racial-e-de-genero-confinou-negra-no-mercado-informal.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/10/divisao-social-racial-e-de-genero-confinou-negra-no-mercado-informal.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/11/verba-para-fiscalizacao-trabalhista-recua-63.shtml
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brasileira - herdeira da elite colonial - se alinhando aos descaminhos neoliberais do norte do               

mundo, está arranjando seus meios, como sempre o fizeram, de manter a colonialidade da              

ordem das coisas e se manterem dominantes e brutalmente possuidoras da esmagadora            

maioria da riqueza do Brasil. 

A lei que torna obrigatórias no currículo do Ensino Básico o ensino de História e               

Cultura da África e Afrobrasileira foi uma conquista política pedagógica decolonial fruto de             

séculos de luta anti racista dos grupos populacionais racializados organizados no Movimento            

Negro. Seu esforço decolonial na disputa pelos espaços educacionais ganha mais força e             

amplitude com a promulgação da Lei, abrindo caminhos para a transformação epistemológica            

do conhecimento tão necessária no combate ao racismo estrutural/estruturante e às suas mais             

diversas expressões discriminatórias do dia-a-dia. 

Enquanto exame norteador dos conteúdos do ensino médio, as edições do Enem de             

2009 e 2019 foram analisadas de modo a avaliar a presença ou não da pedagogia decolonial                

no currículo da formação educacional básica oferecida e, ao mesmo tempo, reivindicada pelo             

Estado. A análise indicou que não houve diferença significativa entre uma edição e outra do               

Exame, o que pode indicar, nesse primeiro momento, que a dinâmica moderna burocrática,             

representada pelo corpo técnico de funcionários do MEC, tenha possibilitado certa autonomia            

administrativa no planejamento das provas do Enem. 

É necessário acompanharmos a formulação e implementação do Novo Ensino Médio e            

da Nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a esse respeito: estão cumprindo a lei e               

sendo construídas de acordo com a pedagogia decolonial reivindicadas pelas Lei 10.639/03 e             

11.645/08? Quem são os sujeitos de conhecimento de sua elaboração? Qual a cor da sua pele?                

A quais interesses servem? 

A pedagogia decolonial com sua reivindicação da centralidade das questões          

étnico-raciais tem a potência para desvelar a decolonialidade e seus mecanismos de            

perpetuação das relações coloniais que enquadram e detém o desenvolvimento do Brasil. É             

necessária para a transformação da sociedade brasileira em uma sociedade mais justa, livre e              

igualitária e sua defesa e implementação no cotidiano das salas de aula e nos currículos de                

todos os segmentos se fazem mais urgente agora, quando todos os corpos racializados e              

outros grupos historicamente oprimidos se encontram diretamente ameaçados pelo avanço          

global da desdemocratização neoliberal. Pedagogia decolonial aqui, agora e para todos.           

Seguimos. 
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