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SAMBA SE APRENDE NA ESCOLA 
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O processo de escravidão deixou muitas cicatrizes profundas. Os negros e as negras 

vivem até hoje condições inferiores aos brancos devido à exclusão social: possuem menor 

escolaridade, menos qualificação, menos representação na mídia, menos cargos de chefia e 

salários inferiores. É uma situação degradante e muitas ainda não consideram sua grande 

participação no progresso de desenvolvimento dos brasileiros. 

Levando em consideração esses aspectos, o pouco do que se aprende nas escolas se 

refere somente ao percurso da escravidão, induzindo alguns ensinamentos errados ou melhor 

dizendo, minúsculos a respeito da herança africana.  Com as lutas dos movimentos negros, 

todavia, diversas injustiças estão sendo corrigidas, uma delas é a implementação da lei 10.639. 

Souza, Souza e Loyola (2007, p. 61) dizem que “aprender a história e 

a cultura brasileira é se apropriar também da cultura de vários povos 

que ajudaram na construção deste país com a junção de memória e 

bagagens trazidas de diversas partes do mundo”. 

 

Mas ainda é possível perceber uma deficiência no processo de ensino e 

aprendizagem referente ao tema.Percebe-se o desinteresse das instituições juntamente com o 

dever de “cumprimento da lei”, na maioria das vezes trabalhados somente em datas 

“especificas”, como por exemplo o dia da consciência negra. 

Diante disso, o projeto de intervenção do programa PIBID relatado aqui tem como 

base trabalhar oafro letramento em oportunidades diversas, levantando  questões do cotidiano 

do aluno como, o papel de negros e negras no Brasil, manifestações e atrações culturais, 
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culinária que, de uma forma ou de outra, foi e ainda é mascarada pelo eurocentrismo, além de 

apresentar a História Afro-Brasileira em sua forma mais acessível à comunidade escolar. 

Acreditamos que com o desenvolvimento deste projeto será possível aprimorar  

habilidades necessárias como a criticidade, o reconhecimento de sua origem e a reflexão sobre 

subalternização na tentativa de solucionar conflitos, avistando diferentes comportamentos 

diários no ambiente escolar, favorecendo o equilíbrio do processo de construção e formação 

de cidadãos diante das diferenças, dentro de um campo dinâmico e multicultural.  

Um dos temas escolhidos para a futura intervenção vem com o intuito de trabalhar 

um contexto cultural que poucas vezes é falado na escola ou minimamente mencionado, 

referente a cultura afro-brasileira: O SAMBA 

O samba é um gênero musical cujos primeiros elementos característicos surgiram no 

século XIX, referentes aos batuques trazidos da África para o Brasil. Nessa época, o ritmo era 

estigmatizado no país como "música de negros escravos, associados a ritos e a uma religião 

'primitiva’”. (GUIMARÃES, 1998, p.18) 

O objetivo da intervenção é trabalhar com os alunos e alunas do ensino fundamental 

para que reconheçam e valorizem as heranças africanas, de modo a lhes despertar a 

curiosidade sobre o samba, como também lhes possibilitar o desenvolvimento da consciência 

crítica. Isso pode contribuir de maneira significativa para gerar tolerância às diferenças 

raciais, uma vez que eles poderão recriar, reinventar e ressignificar o espaço social, histórico, 

cultural e discursivo,que agem como mecanismo de expressão e identificação do sujeito 

negro. 

Para isso, construímos uma sequência didática para ser apresentada a temática para 

alunos do Ensino Fundamental l (apenas 3º, 4º e 5º anos) totalizando 8 turmas, da Escola 

Municipal Machado de Assis. Serão três dias de intervenção. No primeiro dia iremos  

trabalhar Língua Portuguesa, História e Geografia, com uma atividade de apresentação da  

música do Samba enredo 2019 da Estação Primeira  Mangueira, do Rio de Janeiro, "História 

para ninar gente grande", será feita uma Roda de Conversa levantando questionamentos sobre 

a temática e sua origem.Após esse momento, será trabalhado um caça-palavras e uma 

atividade empregando o uso de sinais de pontuação.  
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No segundo dia trabalharemos Matemática e Ciências Naturais, será feito uma 

dinâmica com perguntas surpresas dentro de balões, relacionado ao conteúdo proposto pelo 

currículo e a temática. No terceiro dia, serão executadas atividades referentes a Artes e 

Educação Física. Será construído um quebra-cabeça com imagem do Samba Enredo e 

apresentaremos aos alunos os diferentes ritmos.  

Nesta perspectiva, os tipos rítmicos em questão podem colaborar para a inserção e 

cumprimento da lei 10.639/03, a qual torna obrigatória, nas práticas educativas, a 

implementação de aspectos históricos e culturais do povo africano e afro-brasileiro que foram 

imprescindíveis na formação social, econômica e política da sociedade nacional. A 

abordagem de tais elementos em sala de aula permite a construção de uma educação plural, 

mais inclusiva e igualitária, que coopera para a tolerância às diferenças.  

Assim, a Lei nº 10.639/03 vem como uma forma de garantir que instrumentos de 

aprendizagem sejam disponibilizados para milhões de estudantes brasileiros, 

buscando “superar a valorização da diversidade cultural como mero folclore, 

tentando articular essa valorização com o desafio às desigualdades e a construção 

das diferenças a elas associadas” (CANEN, 2004 apud VALENTIN e BACKES, 

2008, p.3). 

A ideia não é estagnar a problemática educacional dos afro-brasileiros no passado. 

No entanto julgamos pertinente indicar qual sistema educacional herdamos quando 

pretendemos ajusta-lo as práticas e politicas presentes na escola que decorrem de processos 

históricos, por meio dos quaisnegros e negras não foram considerados sujeitos detentores do 

processo de civilização positiva. Pelo contrário, seguimos sustentando a introdução e 

contextualização crítica da história educacional juntamente com a cultura negra nos currículos 

escolares brasileiros.   
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