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Há seis anos foi sancionada pelo presidente da República a Lei de nº 10.639 que 
altera a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, incluindo no currículo 
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do ensino da História da África e dos 
africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 
formação da sociedade nacional. Esta Lei determina que o estudo de tais conteúdos 
sejam realizados no âmbito de todas as disciplinas curriculares, com prioridade 
para as disciplinas de Educação Artística, Literatura e História do Brasil. A sua 
aprovação representou a vitória, ainda que parcial, de um grupo de pessoas que 
lutam pelo desenvolvimento de uma pedagogia antirracista. Pessoas que entendem 
que os afrodescendentes negros foram submetidos, em nosso país, a um 
sistemático processo de invisibilidade e silenciamento refletidos no desenvolvimento 
de um currículo monocultural e eurocêntrico. Com base em pesquisa bibliográfica 
que evidencia parte da produção teórica sobre esta temática, este artigo tem como 
objetivo principal apontar como a veiculação dos conhecimentos a respeito da 
história e cultura afro–brasileira e africana oferece elementos essenciais no 
enfrentamento à discriminação racial e aos preconceitos vivenciados no interior da 
escola e na sociedade em geral. Para tanto buscou explicitar o processo em que se 
deu a promulgação da Lei 10.639/03, as lutas e os desafios que se colocam à sua 
implementação, sendo o principal destes o que está relacionado à formação 
docente.  
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Palavras-chave: 

 

É considerável o número de pessoas que têm se levantado para propagar o 
grande absurdo do racismo que, em nossa sociedade, ainda nos dias atuais, marca 
negativamente algumas pessoas em detrimento de outras. Tal propagação 
engendrou a luta pela inclusão social dos afro-brasileiros negros e consubstancia-se 
como uma agenda sempre presente, caracterizando e definindo a formação dos 
movimentos negros brasileiros e a sua atuação em favor da luta antirracista.  

Assim que o movimento social negro se deu conta de que o preconceito, 
presente nas relações sociais mais amplas, também se produzia e reproduzia no 
sistema de ensino do país, os seus militantes começaram a incluir como pauta de 
reivindicação junto ao Estado, o estudo, nas escolas de todo o país, da história da 
África e dos africanos, a cultura negra brasileira, a luta dos negros no Brasil e a 
valorização destes povos na formação nacional brasileira. Entendemos que tal 
reclamação é mais do que justa, uma vez que está claro e comprovado que os afro-
brasileiros negros chegam aos currículos do sistema escolar “não como o humano 
negro, mas sim como o objeto escravo, como se ele não tivesse um passado ou se 
não tivesse participado de outras relações sociais que não fossem a escravidão” 
(SANTOS, 2005, p. 75). 



Formalmente, este pleito em favor da inclusão nos currículos escolares do 
estudo da história da África e dos africanos nasce na década de 1950, quando 
aconteceu o l Congresso Negro Brasileiro, promovido pelo Teatro Experimental do 
Negro[1]

Assim, a Lei 10639

, no Rio de Janeiro. Uma das recomendações explícitas, tiradas durante a 
realização daquele encontro, foi que os seus participantes colocassem na suas 
agendas de reivindicações,  o estímulo ao estudo acerca das reminiscências 
africanas no Brasil como uma das formas de resgate da memória coletiva e 
histórica da comunidade negra.  

[2]

Lei Nº. 10.639/03 

, objeto deste estudo, representa a vitória, ainda que 
parcial, desta luta histórica. Ela foi sancionada há seis anos pelo presidente da 
República e altera a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 
9394/96, incluindo no currículo oficial da rede de ensino de todo o país, a 
obrigatoriedade do ensino da História da África e dos africanos, a luta dos negros 
no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
instituindo no calendário escolar o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da 
Consciência Negra: 

Altera a Lei nº. 9394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e 
Cultura Afro-Brasileira”. E dá outras providências. O PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º - A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
acrescida dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B:  

Art. 26-A.

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos 
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas 
áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

 Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 
oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e 
Cultura Afro-Brasileira. 

§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira 
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial 
nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 

§ 3º - (Vetado)” 

“Art. 79-A - (Vetado)” 

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

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 



Brasília, 09 de janeiro de 2003; 182º da Independência e 115º da 
República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Cristóvam Ricardo Cavalcanti Buarque 

Como está claro no seu artigo 26-A parágrafo 2º, o estudo de tais conteúdos deve ser 

realizado no âmbito de todas as disciplinas curriculares

            Resulta de parte de um trabalho de pesquisa em nível de mestrado, realizada no âmbito 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá - UEM, 

quando nos propusemos pensar a temática da diversidade na sociedade e o seu 

desdobramento na prática escolar. Nesta pesquisa, procuramos conhecer as bases teóricas de 

algumas políticas públicas que vêm sustentando propostas de mudança no enfoque das 

questões educacionais relacionadas à diversidade, entre as quais o tema da Pluralidade 

Cultural e das questões referentes ao Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira. Por meio de 

investigação de campo, propusemo-nos a verificar o desenvolvimento prático destas políticas 

em uma escola pública estadual da cidade de Maringá/PR. No plano da pesquisa bibliográfica, 

dialogamos com autores 

, com prioridade para as disciplinas de 

Educação Artística, Literatura e História do Brasil.       Com base em pesquisa bibliográfica que 

evidencia parte da produção teórica sobre esta temática, este artigo tem como objetivo 

principal apontar como a veiculação dos conhecimentos a respeito da história e cultura afro-

brasileira e africana oferece elementos essenciais no enfrentamento à discriminação racial e 

aos preconceitos vivenciados no interior da escola e na sociedade em geral. Para tanto, 

buscou explicitar o processo em que se deu a promulgação da Lei 10.639, as lutas e os 

desafios que se colocam à sua implementação, sendo o principal destes, o que está 

relacionado à formação docente.  

que defendem uma proposta curricular pluricultural em 

contraposição à hegemonia de um

Ainda que, como movimento, tenha suas raízes históricas na década de 
1950, o empenho pela adequação dos currículos escolares no sentido de valorizar o 
papel do negro na história brasileira ganha maior expressão por volta de 1978, com 
a abertura política e o ressurgimento dos movimentos sociais no Brasil. 

 currículo monocultural e eurocêntrico.  

Faz sentido apontar a Convenção Nacional do Negro pela Constituinte, 
acontecida no ano de 1986, como um importante momento do movimento negro 
brasileiro que, por meio de diversas representações estaduais, se reuniram em 
Brasília para discutir e apresentar uma pauta de reivindicações que gostariam de 
ver inseridas no texto da Constituição que estava sendo elaborada. Concernente à 
educação, o que solicitavam era o respeito, no processo educacional, a todos os 
aspectos da cultura brasileira e a obrigatoriedade da inclusão, no currículo da 
educação básica, do ensino da História da África e do Negro no Brasil.  

Outro evento de fundamental importância para o movimento social negro, 
acontecido na década de 1990, foi a Marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, 
Pela Cidadania e a Vida. Afora os representantes das diversas entidades negras, a 



marcha reuniu milhares de pessoas, que prestaram, em 20 de novembro de 1995, 
homenagem ao tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares.  Representantes da 
Marcha, acontecida na capital federal, entregaram ao então presidente Fernando 
Henrique Cardoso documento, no qual, além de denunciarem e condenarem o 
racismo e a discriminação no Brasil, reivindicavam, no campo educacional, a 
implementação de um Programa de superação do racismo e da desigualdade 
racial.  Dentre outros, solicitavam: o monitoramento dos livros didáticos, manuais e 
programas educativos controlados pela União e a implementação de programas de 
qualificação profissional voltados aos professores, a fim de melhor tratar a questão 
da diversidade racial no Brasil. (SANTOS, 2005).  

Na trajetória em prol da aprovação da Lei 10.639 de março de 2003, outro 
fato a merecer destaque foi o debate travado por ocasião da elaboração da nova 
LDB, pela, então, senadora Benedita da Silva, a respeito da proposta de alteração 
curricular. Proposta esta, apresentada já na década de 1980, no processo 
constituinte.  

Em nível mundial, não há como não mencionar a importância ímpar, que 
representou, à luta brasileira pela aprovação da Lei 10.639/03, a Conferência 
Mundial sobre o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as formas 
Correlatas de Intolerância. Tal conferência aconteceu em Durban, África do Sul, 
entre os dias 31 de agosto a 8 de setembro de 2001, tendo sido convocada no ano 
de 1997 pela Assembléia Geral das Nações Unidas. Participaram dela mais de 2500 
representantes de 170 países, incluindo 16 Chefes de Estado, cerca de 4000 
representantes de 450 organizações não-governamentais (ONG) e mais de 1300 
jornalistas, bem como representantes de organismos do sistema das Nações 
Unidas, instituições nacionais de direitos humanos e público em geral. 

 Como encaminhamento das discussões realizadas, os representantes dos 
170 países produziram uma Declaração e o Programa de Ação de Durban. Nestes 
documentos reconhecem a escravidão e o tráfico negreiro como:  

Tragédias terríveis na história da humanidade, não apenas por sua barbárie 
abominável, mas também em termos de sua magnitude, natureza de 
organização e, especialmente, pela negação da essência das vítimas; ainda 
reconhecemos que a escravidão e o tráfico escravo são crimes contra a 
humanidade e assim devem sempre ser considerados, especialmente o tráfico 
de escravos transatlântico, estando entre as maiores manifestações e fontes de 
racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata; e que os 
Africanos e afro descendentes, Asiáticos e povos de origem asiática, bem 
como os povos indígenas foram e continuam a ser vítimas destes atos e de 
suas conseqüências. (ONU, 2007). 

            

A importância e a necessidade de que sejam ensinados os fatos e verdades 
históricas da humanidade desde a Antigüidade até o passado recente, assim 
como, ensinados os fatos e verdades históricas, causas, natureza e 
conseqüências do racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata, visando alcançar um amplo e objetivo conhecimento das tragédias do 
passado 

Na parte alusiva ao estabelecimento de recursos e medidas eficazes de reparação, 

ressarcimento, indenização e outras medidas em níveis nacional, regional e internacional, o 

Programa de Ação de Durban,  (ONU, 2007), enfatiza a: 



                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                  

Tanto a Declaração, quanto o Programa de Ação, definidos em Durban 
refletiram positivamente junto à sociedade, aos parlamentares e ao governo 
brasileiro, no sentido de aprimorar o debate em torno do Projeto de Lei que versava 
sobre a importância e a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e 
africana na escola que, desde o mês de março de 1999, tramitava no nosso 
legislativo.  

Como vimos, a aprovação da Lei 10.639 em 10 de março do ano de 2003 
resultou de todo um debate, travado nacional e mundialmente que teve e tem 
como característica central o questionamento e a superação do racismo em busca 
do desenvolvimento de uma pedagogia antirracista. No âmbito do ensino, 
significou, para os militantes do movimento negro e para toda a educação 
brasileira, triunfo importantíssimo, marcando o início de uma trajetória de muito 
trabalho: a sua efetiva implementação.  Representou nada mais do que a 
nacionalização das conquistas que pouco a pouco, segundo Gonçalves e Silva 
(2004), vinham ocorrendo em diversos estados e municípios brasileiros que, 
entendendo a educação como responsável pelo pleno desenvolvimento da pessoa 
humana, já haviam incorporado em suas legislações a necessidade e o dever de 
respeitar e estudar a cultura africana e a história dos negros no Brasil.  

Gomes (2008) nos informa que, pedagogicamente, a Lei 10.639/03 traz 
como um dos seus desafios, o trabalho em prol da superação das idéias 
preconcebidas criadas em relação ao continente africano e do negro brasileiro, o 
que, na ótica desta autora causará impactos positivos na formação dos alunos, ao 
proporcionar uma visão afirmativa em relação à diversidade étnico-racial, 
entendendo-a como uma riqueza da nossa diversidade cultural e humana. Em uma 
dimensão política, tal visão afirmativa da diversidade, segundo a autora, deverá ser 
problematizada com os alunos, à luz das relações de poder, de dominação e dos 
contextos de desigualdade e de colonização que envolvem a história do negro em 
nosso país. 

            Gonçalves & Silva (2005:157) escreve que a finalidade de se estudar as 
africanidades brasileiras e o negro na formação da sociedade nacional diz respeito, 
primeiramente, ao direito dos descendentes de africanos, bem como de todos os 
cidadãos brasileiros, à “valorização de sua identidade étnico-histórico-cultural, de 
sua identidade de classe, de gênero, de faixa etária, de escolha sexual”. Para esta 
autora, a reivindicação se dá no sentido de que, em todos os níveis de ensino, os 
currículos valorizem, igualmente, as diferentes e diversificadas raízes das 
identidades dos distintos grupos que constituem o povo brasileiro, busquem ensinar 
suas culturas e apontem a perversidade que foi a ideologia da igualdade racial 
brasileira.  A aquisição do conhecimento a respeito do continente africano e da 
história que envolve a atuação dos negros no Brasil traz como possibilidade a 
mudança das concepções preconceituosas forjadas em torno das pessoas negras, 
concepções que subestimam sua capacidade de realizar e de participar da 
sociedade, material e intelectualmente. 

Bento (2007) é enfática ao defender que é preciso que se discuta a produção 
de uma identidade racial que toma o branco como padrão de referência de toda 
uma espécie humana. E isto, a Lei 10.639/03 como política curricular, ao discutir o 
legado de discriminação e de construção de um imaginário negativo sobre as 
pessoas negras, poderá fazer com algum êxito.  



            Na visão de Gonçalves & Silva (2004), trata-se de uma política de currículo 
que possui como objetivo o ressarcimento dos danos psicológicos, materiais, 
sociais, políticos e educacionais sofridos pelas afrodescendentes negros brasileiros 
sob o jugo do regime escravagista. Essa medida será efetivada por meio da adoção 
de políticas de reparações, de reconhecimento e valorização de ações afirmativas[3]

Cunha Jr. (2002), mesmo antes da aprovação desta Lei, ao refletir a 
respeito da bandeira de luta do movimento social negro, considera que todo o 
histórico de reivindicação empreendido pela introdução do ensino da História 
Africana nos currículos oficiais sempre fora uma luta acertada. Para ele, não há 
como realizar um bom estudo acerca da História do Brasil, desconhecendo a 
História da África.  O estudo desta história, proporciona uma percepção, de acordo 
com Cunha Jr. (2002:15) “mais igualitária da História da Humanidade, introduz 
África como a origem do Homo Sapiens, mostra as aquisições civilizatórias a partir 
de fontes culturais diversas e abre novas perspectivas para compreensão da 
História do Povo Brasileiro”.  

 
por parte do Estado e da sociedade. Nesse sentido, tais reparações devem oferecer 
garantias à população negra não apenas do acesso à escola, mas de uma 
permanência exitosa na mesma.  

Consideramos que ensinar a História do continente africano é algo de necessidade 

inquestionável e de fato nos possibilitará um entendimento ampliado da História do Brasil bem 

como facilitará uma percepção mais igualitária da própria história da humanidade. No entanto, 

há que se considerar que necessário se faz um sério esforço de investimento público na 

formação dos professores de todos os níveis de ensino, que precisam conhecer a riqueza da 

África para que possam transmiti-la a seus alunos. Algo, que, a nosso ver, ainda representa um 

dos grandes e principais desafios que se colocam à implementação da Lei 10.639/03. 

Como Cunha Jr. e outros, Munanga (2005b),  também concorda que um dos grandes 

desafios que se apresentam à aplicabilidade da Lei 10.639/03 diz respeito à formação docente. 

Segundo ele, é preciso que os professores tenham, como base de sua formação, a história da 

África e a história do negro de um modo em geral. Tal formação é imprescindível, não apenas 

pelo seu conteúdo teórico, mas pela possibilidade que ela engendra à quebra do mito da 

democracia racial brasileira. 

Para Cavalleiro (2000, p. 35) a escola, em seu cotidiano, não questiona criticamente o 

preconceito vivenciado pelas crianças negras e é flagrante a ausência de um questionamento 

crítico por parte dos seus profissionais. Tal fato  para esta autora, confirma o despreparo dos 

educadores para relacionarem com os alunos negros e “evidencia, também, seu desinteresse 

em incluí-los positivamente na vida escolar. Interagem com eles diariamente, mas não se 

preocupam em conhecer suas especificidades e necessidades”. 

No texto Prática do racismo e formação de professores, Gonçalves & Silva (1996:175) 

lembra que fazemos parte de uma população culturalmente afro-brasileira. Escreve que o fato 

dos professores apoiarem e valorizarem a criança negra não se constitui em gesto de bondade, 

mas de preocupação com “a nossa própria identidade de brasileiros que têm raiz africana”.  E 

ignorar esta raiz é manter-se alienado dentro de nossa própria cultura. Representa o desprezo 



por esta cultura e desprezo por nós mesmos. Insiste que é triste a situação de um povo e de 

pessoas “que não admitem como são, e tentam ser, imitando o que não são”. 

            Do mesmo modo que faz parte da nossa formação acadêmica, o estudo da 

Mesopotâmia, da Grécia, de Roma, das Reformas Liberais, de modo acertado, pensamos nós, 

Oliva (2003) defende a relevância do estudo da África, uma vez que a História da África, 

juntamente com estes outros conteúdos, muito explica as nossas realidades e momentos 

históricos. A história da África, e a história do Brasil na visão deste autor, estão mais próximas 

do que alguns gostariam. Com relação à Lei 10.639/03 ele afirma ser ela uma medida “justa e 

tardia” e, ao mesmo tempo, “difícil de ser implementada”, mas que proporciona momento 

propício para o debate da questão. 

Perguntas tais como: o que sabemos sobre a África? Como ensinar o que não se 

conhece? São feitas por Oliva (2003) que nos alerta à necessidade de voltarmos o olhar para o 

continente africano. Este autor entende que muitos docentes, com poucas exceções, nunca 

tiveram em seus cursos de graduação qualquer contato com conteúdo e disciplinas que 

tratassem, especificamente, da História do continente africano. Além disso, os próprios 

manuais didáticos utilizados nos cursos de graduação não dão a atenção devida e nem espaço 

adequado para a África, pouco atentando para a produção historiográfica sobre o Continente. A 

limitação destas informações leva os alunos, futuros professores, a construírem apenas 

estereótipos sobre a África e suas populações.  

Santos e Machado (2008:10) argumentam que um dos grandes desafios da escola está 

relacionado ao trabalho com a diversidade. Neste sentido defendem a necessidade da 

capacitação de professores para que sejam produtores culturais que saibam lidar com a 

diferença. Uma formação continuada capaz de preparar profissionais cujas “práticas docentes 

conduzam o educando à autonomia intelectual, ajudando-o a alçar vôos, levantar hipóteses, 

argumentar, discutir os erros, projetar, planejar e vincular os conteúdos acadêmicos com o 

contexto histórico-político-social mais amplo”. 

Wedderburn (2005) no artigo intitulado Novas Bases para o Ensino da História da 

África no Brasil

Antiga e moderna desenvolveu-se primeiro na África e logo, progressivamente 
e por levas sucessivas, foi povoando o planeta inteiro. [...] isolar a história da 
África da história do resto do mundo, como ainda continua sendo feito em 
muitas instâncias, equivale a contribuir para a opacidade da própria história dos 
povos extra-africanos, além de colocar a história dos povos africanos numa 
situação de inteligibilidade histórica total (p. 136;142). 

, assevera que a generalização do ensino da história da África esbarra no 

problema tanto da formação inicial, quanto continuada dos professores das diversas redes de 

ensino do país. Wedderburn (2005) defende a idéia de que a humanidade,  



A lentidão na assimilação desses dados pela academia, representa para Wedderburn 

(2005:160) um problema e a reatualização desses conhecimentos deverá ser algo a ser 

buscado no processo didático e defende “a organização de oficinas de formação para 

multiplicadores selecionados, preferencialmente, entre os docentes das disciplinas humanas, e 

não somente na disciplina histórica”. Aos professores, cabe a sensibilização para apreender 

essa verdade e querer levá-la adiante. 

            Continuando a sua argumentação, Wedderburn entende que o professor responsável 

pelo ensino da história da África deverá procurar se desfazer dos estereótipos e preconceitos 

acerca de tal abordagem e o seu trabalho nessa área se fará com maior êxito e abrangência à 

medida que possuir sensibilidade empática para a matéria, compreendendo a sua relevância 

social. 

Uma vez que a diversidade não constitui fator de superioridade e nem 
mesmo de inferioridade entre os grupos humanos (Munanga 2005a), pelo contrário, 
constitui-se em fator de complementaridade e de enriquecimento da humanidade 
em geral, compete à escola e a nós professores assumirmos, sem medo, nossas 
atitudes preconceituosas e racistas, a fim de que, desmistificando-as, possamos 
utilizar toda a nossa criatividade para buscar a efetivação de práticas educativas e 
linguagens antirracistas.  

A inclusão, nos currículos escolares, da temática referente às culturas 
africanas representa o estabelecimento de uma política que aponta para o 
reconhecimento e o pagamento de uma dívida social, política e econômica que 
possuímos, como sociedade, para com os povos africanos e os seus descendentes 
negros brasileiros. A Lei 10.639/03 representa, pois, a possibilidade de promoção 
da justiça social e a revisão, quem sabe, de valores a tanto arraigados entre nós 
que legitimam a superioridade e a hegemonia de determinadas pessoas humanas 
sobre outras. Quem sabe, num futuro não tão longínquo possamos como Fernandes 
(2007:36) acreditar na diluição do “mundo dos brancos”, incorporando, entre nós, 
de modo pleno “todas as fronteiras do humano, que hoje apenas coexistem 
mecanicamente dentro da sociedade brasileira”.  

CAVALLEIRO, Eliane. 
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[1] O Teatro Experimental do Negro foi fundado no ano de 1944, no estado do Rio de Janeiro. 
Abdias do Nascimento foi o seu primeiro coordenador. Possuía como principal objetivo 
trabalhar pela valorização social do negro brasileiro, por meio da cultura, da arte e da 
educação.  

[2] Vale a pena fazer referência à Lei 11.645, sancionada a 10 de março de 2008, pelo 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto que altera a Lei 9394/96, modificada pela Lei 
10.639/03, ampliando o foco da temática para História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 
Ampliação justa, conquistada pelos indígenas brasileiros.  



[3] Ações afirmativas: ações que corrigem distorções no sistema de alocação por mérito, 
assentando-se nos valores individualistas e ‘republicanos’ que norteiam o direito civil ocidental 
[...] Justifica-se como forma de restituir a igualdade de oportunidades e, por isso mesmo, deve 
ser temporária em sua utilização, restrita em seu escopo, e particular em seu âmbito. É vista 
como um mecanismo para promover a equidade e a integração sociais. [...] Surge como 
aprimoramento jurídico de uma sociedade cujas normas e mores se pautam pelo princípio da 
igualdade de oportunidades na competição entre indivíduos livres” (GUIMARÃES, 2005, p. 171 
e 197). 


