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RESUMO

O presente trabalho compõe um elo reflexivo sobre o histórico do
movimento negro brasileiro, abordando suas principais características,
lutas e conquistas, desde a abolição da escravatura até os dias
contemporâneos. A partir dessa reflexão relaciona as principais ações do
movimento negro no tocante a garantia do acesso a uma educação plural
e democrática, que tem como consequência a promulgação da Lei n.
10.639 no ano de 2003, que trata da obrigatoriedade do Ensino da
História da África e Afro-Brasileira nas instituições públicas e particulares
de ensino. Propõe uma reflexão articulada sobre o movimento negro e a
educação como eixos essenciais no combate ao racismo e a discriminação
racial, com ação transformadora no tocante a superação do mito de
democracia racial e a construção de uma sociedade menos segregadora e
desigual racialmente. Problematiza a discussão a partir de vários estudos
referentes ao papel do negro, da Educação e do Poder Público na
sociedade brasileira. Pensa a importância da Lei 10.639/2003 na reflexão
dos currículos educacionais brasileiros e suas possíveis modificações no
imaginário pedagógico contemporâneo. O presente trabalho utiliza
pesquisa bibliográfica e documental no tocante ao cumprimento dos seus
objetivos. Para não concluir, reflete ainda sobre a ação do movimento
negro contemporâneo com o objetivo de garantir a vivência pedagógica
da referida Lei e os caminhos da implementação da mesma nas
Instituições Escolares Brasileiras.
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