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Resumo

Este ensaio visa apresentar algumas reflexões sobre um estudo que objetivou analisar as tensões e os
desafios enfrentados pelo município de Guanambi- BA para implementar a Lei 10.639/03, que torna
obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, nas escolas. Optou-se por uma
metodologia de pesquisa de abordagem qualitativa, com a utilização de entrevistas com professores,
coordenadores pedagógicos e diretores das escolas. Os resultados revelam que a história e a cultura
afro-brasileira são trabalhadas nas escolas em datas comemorativas e mediante alguns projetos pontuais.
Os professores não têm formação específica para trabalhar com essas temáticas. Neste sentido, é
imprescindível investir na formação inicial e continuada dos professores, para que possam implementar a
Lei 10.639/03 nas escolas.
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Abstract

This paper aims to present some reflections on a study that investigates the tensions and challenges faced
by the city Guanambi-BA to implement the Law 10.639/03, mandating the teaching of History and
Afro-Brazilian and African schools. We opted for a qualitative research methodology, using interviews with
teachers, coordinators and school principals. The results reveal that the history and culture
African-Brazilian are worked in schools and commemorative dates by some specific projects. Teachers do
not have specific training to work with these issues. Therefore, it is essential to invest in initial and
continuing training of teachers so that they can implement the Law 10.639/03 in schools.

Keywords: ethnic-cultural diversity, Law 10.639/03, teachers training.

Introdução

A escola é convocada para trabalhar com a diversidade étnico-cultural, especificamente a partir da Lei
10.639 de 09 de janeiro de 2003[iii], que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio, das redes públicas e particulares do país.
Esta demanda curricular

exige mudança de práticas e descolonização dos currículos da educação básica e superior em relação à
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África e aos afro-brasileiros. Mudanças de representação e de práticas. Exige questionamento dos lugares
de poder. Indaga a relação entre direitos e privilégios arraigada em nossa cultura política e educacional,
em nossas escolas e na própria universidade (GOMES, 2012, p.100).

Com base nos pressupostos desta Legislação educacional e motivada pelas experiências adquiridas
mediante um projeto de extensão, intitulado Educação das relações étnico- raciais, desafios e
possibilidades para a promoção de uma educação anti-racista, sob a minha coordenação, propus realizar a
presente pesquisa, orientada pelos seguintes objetivos específicos: Investigar como as escolas de
Guanambi vêm trabalhando as questões relacionadas às populações negras e afrodescendentes e
identificar e analisar as dificuldades encontradas pelas escolas para trabalhar com a história e a cultura
afro-brasileira e africana.
O projeto de extensão em destaque acima, como a presente pesquisa fazem parte do meu projeto de D.E
(Dedicação Exclusiva) e se encontram vinculados ao Núcleo de Ensino Pesquisa e Extensão Paulo Freire –
NEPE, especificamente à linha de pesquisa Formação Docente e Diversidade Cultural.
A coleta de dados foi realizada através de entrevistas durante os meses de setembro e outubro de 2009 e
março e agosto de 2010 com professores, coordenadores pedagógicos e diretores de 16 escolas municipais
e estaduais de Guanambi, dois representantes da DIREC 30 (Diretoria Regional de Educação e Cultura
Geral) e um representante da Secretaria Municipal de Educação, perfazendo um total de 48 entrevistados.
Em tempo, salientamos que o município de Guanambi- Bahia dista aproximadamente 796 km a sudoeste
da capital baiana, Salvador. Segundo a estimativa do IBGE/2012, a população de Guanambi é de 79. 936
habitantes, o que a torna a vigésima primeira (21ª ) cidade mais populosa da Bahia.
A pesquisa de campo contou com a colaboração dos graduandos do terceiro e quarto semestre do curso de
Pedagogia, do componente curricular História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, ministrado pela
pesquisadora, como também da colaboração dos alunos do projeto de extensão universitária supracitado.
Os resultados revelam que a história e a cultura afro-brasileira e africana são trabalhadas nas escolas em
datas comemorativas e em alguns projetos pontuais, uma vez que os professores encontram dificuldades
para incluir essas questões cotidianamente no currículo escolar, pois lhes falta formal inicial específica e
capacitação continuada para tal finalidade. Diante disso, é urgente romper com esse “currículo turístico”,
que inclui essas temáticas apenas em datas comemorativas, bem como se faz necessário que os poderes
públicos de ensino invistam em regime de colaboração na formação inicial e continuada de professores
para a Educação das Relações Étnico-Raciais, objetivando que esses atores sociais trabalhem
diuturnamente com a diversidade étnico-cultural na escola, de maneira que possa contribuir para a
promoção de uma educação antirracista.

As práticas curriculares no chão das escolas: um olhar sobre a Lei 10639/03

Historicamente as políticas de educação brasileira têm sido balizadas pelo paradigma da homogeneização
que tem a cultura branca europeia como a única detentora do saber, conhecimento e “civilidade”,
desconsiderando a diversidade cultural que faz parte da nação brasileira, especificamente as culturas
negras, quilombolas e indígenas, perpetuando através dessa ideologia uma sociedade excludente, racista e
discriminatória.

O ocultamento da diversidade no Brasil vem reproduzindo, tem cultivado, entre índios, negros,
empobrecidos, o sentimento de não pertencer à sociedade. Visão distorcida das relações étnico-raciais
vem fomentando a idéia, de que vivemos harmoniosamente integrados, numa sociedade que não vê as
diferenças. Considera-se democrático ignorar o outro na sua diferença (SILVA, 2007, p. 498).

Com a redemocratização do país, na década de 80, os movimentos sociais, (em especial o movimento
negro), os educadores, os intelectuais pesquisadores negros e não negros, de forma mais contundente
denunciam essas políticas educacionais universalistas e racistas e levantam a bandeira em prol de uma
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educação antirracista que tenha a diferença como uma riqueza nas políticas curriculares, nas práticas
pedagógicas e nos programas de formação de professores e professoras.
Essas reivindicações impulsionaram a inclusão da pluralidade cultural em 1997, como tema transversal nos
Parâmetros Curriculares Nacionais, (PCNs), reconhecendo a diversidade como parte da identidade
nacional, o que já foi um avanço no campo curricular, porém, a diversidade ainda é “tratada como
diferenças étnico-raciais que se realizam em convivência harmoniosa....” (SILVA, 2007, p. 499).
Para Silva, Ferreira e D. Silva (2013) a inclusão do tema pluralidade cultural na política curricular, trouxe
poucas mudanças para o trato da questão étnico-racial, especificamente por dois motivos.

O primeiro motivo é que a inclusão desse tema no currículo não veio acompanhada de transformações nas
estruturas de poder do Estado. O segundo motivo refere-se ao fato de que os PCN fazem parte de um
conjunto de medidas do Governo da época que respondiam à lógica neoliberal de alinhamento da
sociedade brasileira às exigências dos países centrais. Nessa linha de raciocínio, a mera inclusão do tema
Pluralidade Cultural restringiu-se à oficialização da diferença, pois não provocou as mudanças estruturais
necessárias para a promoção de uma educação antirracista (p. 264).

Ademais, é imprescindível que a diversidade cultural seja tratada pela política curricular nacional como um
direito, e não simplesmente como um tema transversal. Para Gomes (2010), o grande desafio do novo
Plano Nacional de Educação (PNE) é “considerar a diversidade como um direito, e não mais como um tema
transversal ou uma questão restrita às modalidades de educação. Esse é um dos avanços que se espera
do novo plano em relação ao primeiro”[iv] (Gomes, 2010, p. 201).
A partir da 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas
Correlatas de Intolerância, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU) que foi realizada no
período de 31 de agosto a 8 de setembro de 2001 Durban/ África do Sul, as políticas públicas de ações
afirmativas passam a ganhar terreno na sociedade brasileira e no campo específico da educação mediante
a Lei 10639/03.

Com avanços e limites, a lei n. 10.639/03, o Parecer CNE/CP 03/2004[v] e a Resolução CNE/CP
01/2004[vi] possibilitaram uma inflexão na educação brasileira. Eles fazem parte de uma modalidade de
política até então pouco adotada pelo Estado brasileiro e pelo próprio MEC. São políticas de ação
afirmativa voltadas para a valorização da identidade, da memória e da cultura negras reivindicadas pelo
Movimento Negro e demais movimentos sociais partícipes da luta antirracista (GOMES, 2011, p. 116).
Para trabalhar as determinações da Lei 10.639/03 nas escolas, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no
currículo da Educação Básica explicitam que
não se trata de mudar um foco etnocêntrico marcadamente de raiz européia por um africano, mas de
ampliar o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira.
Nesta perspectiva, cabe às escolas incluir no contexto dos estudos e atividades, que proporciona
diariamente, também as contribuições histórico-culturais dos povos indígenas e dos descendentes de
asiáticos, além das de raiz africana e européia. É preciso ter clareza que o Art. 26A acrescido à Lei
9.394/1996 provoca bem mais do que inclusão de novos conteúdos, exige que se repensem relações
étnico-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, condições oferecidas para aprendizagem,
objetivos tácitos e explícitos da educação oferecida pelas escolas (p.17).

Diante das exigências que essa nova política curricular de reparações, de reconhecimento e valorização de
ações afirmativas colocam para as escolas, a presente pesquisa questiona-se: Que desafios e tensões são
enfrentados pelo município de Guanambi para implementar a Lei 10.639/03, que torna obrigatório o
ensino de história e da cultura afro brasileira e africana na escola? Esta pergunta de pesquisa
desdobrou-se nas seguintes questões de estudo: Existe algum projeto e/ou atividades que são realizadas
pela escola para trabalhar com as questões étnico-culturais da população negra? Você já presenciou algum
tipo de discriminação e/ou preconceito dentro da sala de aula ou em outro espaço da escola? Os alunos
negros da sua turma e/ou da escola assumem-se como negros? Será que as escolas estão preparadas
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para colocar em prática o que preconiza a Lei 10.639/03? Há programas de formação de professores
desenvolvidos pela escola ou pela Secretaria de Educação e/ou DREC/30 para a Educação das Relações
Étnico-Raciais?
Com o intuito de preservar o sigilo da identidade dos sujeitos pesquisados (os professores, coordenadores
pedagógicos e diretores) foram designados da seguinte maneira: P.M (professores municipais), P.E
(professores estaduais), C.P.M (coordenadores pedagógicos municipais), C.P.E (coordenadores
pedagógicos estaduais), D.M (diretores municipais) e D.E (diretores estaduais).
Foram pesquisadas 16 escolas (13 municipais e 3 estaduais). Dos 48 entrevistados, 31 são das escolas
municipais de Guanambi, compreendendo 19 professores, 02 coordenadores pedagógicos, 09 diretores e
01 representante da Secretaria Municipal de Educação e 17 são das escolas do estado, sendo 09
professores, 03 coordenadores pedagógicos, 03 diretores e 02 representantes da Secretaria
Estadual/DIREC/ 30 (BA). Dentre as escolas, algumas atendem da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino
Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos e outras atendem do 6º ano do Ensino Fundamental ao
ensino Médio, como também a educação de jovens e adultos e o ensino técnico.
E em relação aos entrevistados alguns são licenciados em História, em Geografia, em Matemática e Letras.
E a grande maioria tem formação em Pedagogia com Pós-Graduação em áreas afins com a Educação.
Com o intuito de buscar informações sobre as atividades desenvolvidas nas escolas relacionadas à questão
afro-brasileira e africana inquirimos aos entrevistados: Existe algum projeto e/ou atividades que são
realizadas pela escola para trabalhar com as questões étnico-culturais da população negras? Obtivemos as
seguintes respostas:

Por enquanto só em datas que falam do negro, no dia 13 de maio, na semana da consciência negra, 20 de
novembro e até na época do folclore quando fala do saci. Trabalha um pouco também na semana da Pátria
sobre a diversidade racial, principalmente sobre o negro destacando a importância dele na história (D. M).

Vejamos as narrativas a seguir ainda discorrendo sobre este assunto.
“Não trabalho com História ou matérias afins, mas vejo meus colegas trabalhando com vídeos, músicas,
danças, pesquisas relacionadas ao tema” (P. E).
“São trabalhados, principalmente nas aulas de História e Geografia, aspectos culturais e sociais dos negros
e indígenas” (P. M).
“A escola toda desenvolve o projeto afro que é sugerido pela secretaria de educação e a culminância é
sempre no dia da consciência negra” (P. M).
“ Na escola os trabalhos sobre esses assuntos são rasos, sem profundidade” (P. M).
“ Na disciplina História, a chegada do negro no Brasil” (P. M).
“ Existem projetos que principalmente em datas específicas como o dia do índio, abolição da escravatura,
consciência negra, dentre outra.” (P. M).
“ Infelizmente o trabalho com as questões étnico-raciais e culturais ficam restritos a projetos relacionados
a datas comemorativas” (P. M).
“Tem um projeto desenvolvido pelos professores de história e de língua portuguesa” (C. P. E).
Através das narrativas, vemos que as questões relacionadas à população afro-descendente vêm sendo
trabalhadas nas escolas de maneira superficial, “sem profundidade”, restritas às datas comemorativas e
especificamente à disciplina História, ou às vezes em Português ou Geografia.
Não podemos mais continuar desenvolvendo as questões étnico-culturais na escola, de forma pontual,
apenas em datas comemorativas. As culturas negadas e silenciadas não podem se limitar apenas a um
“currículo turístico”, isto é, em momentos pontuais. É urgente que implantemos na escola um currículo
“antimarginalização”, de maneira que as culturas silenciadas estejam presentes diariamente em todos os
trabalhos desenvolvidos (SANTOMÉ, 2005).
Diante disso, é imperativo “descolonizar” o currículo e forjar espaços para a construção de narrativas, que
possam “contar histórias diferentes, plurais, múltiplas, histórias que se abram para a produção de
identidades e subjetividades contra-hegemônicas, de oposição” (SILVA, 2005, p. 206). Em consonância
com essas reflexões, Gomes (2012) sublinham que
a descolonização dos
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currículos é mais um desafio para a educação escolar. Muito já denunciamos sobre a rigidez das grades
curriculares, o empobrecimento do caráter conteudista dos currículos, a necessidade de diálogo entre
escola, currículo e realidade social, a necessidade de formar professores e professoras reflexivos e sobre
as culturas negadas e silenciadas nos currículos (p. 102).
Os professores, coordenadores pedagógicos e os diretores reconhecem que há discriminação e preconceito
na escola, tanto entre os alunos, como também entre professores e alunos, entre funcionários e alunos e
entre as famílias dos alunos com os alunos. Quando perguntamos: Você já presenciou algum tipo de
discriminação e/ou preconceito dentro da sala de aula ou em outro espaço da escola? Obtivemos as
seguintes informações.

Várias vezes as crianças de cor clara quer sempre sentar longe das crianças morenas ou negra, deixando
às vezes de brincar, e também percebe-se a discriminação por parte dos pais em relação aos colegas
negros de seus filhos pedindo para sentar longe das crianças negras. Na maioria das vezes as crianças
fazem seus grupos, grupos de morenos e grupos de brancos (D. M).

“Sim, professores referindo aos alunos negros e pardos como os morenos. Alunos cantando músicas com
ironias diretas aos colegas.” (C. P. M).
“Sim, entre funcionários e entre alunos” (D.M).

Já presenciei os alunos chamando os que são negros de tição, cabelo ruim negro preto, foi quando eu
entrei e comecei a explicar a origem de cada pessoa, a história dos negros e felizmente com esses
esclarecimentos os alunos pararam com esses apelidos pejorativos, mas quando acontece procuro
conversar sempre (P. M).

Ao perguntarmos aos entrevistados se os alunos negros da sua turma e/ou da escola assumem-se como
negros, eles nos responderam.
“No processo de matrícula os pais declaram os seus filhos como pardos, não assumindo sua verdadeira
cor” (P. M).
“A maioria não, pois quando pergunta qual a sua cor eles dizem que são brancos e às vezes visivelmente
percebe-se que é moreno ou negro mesmo” (D. M).
“ Poucos alunos se assumem como pessoas negras, grande maioria se considera de cor parda” (D. M)..
“Os alunos têm muita facilidade em se declararem pardos, porém negro têm restrições” (D.M).
“Não, eles se consideram morenos” (P.M).
Para refletirmos sobre a discriminação racial e o preconceito presentes na escola, bem como a não
aceitação da cor da pele, tanto das famílias como dos alunos negros, é preciso levar em conta que a
população negra foi tratada historicamente como “raça” inferior, incapaz e feia. Essa visão eurocêntrica de
sociedade ainda está impregnada no imaginário social e dificulta a construção de relações respeitosas sem
discriminação, preconceito e dominação entre as pessoas, bem como a aceitação do pertencimento étnico
racial dos não brancos, que ainda se sentem inferiorizados e marginalizados. Nesse sentido, far-se-á
necessário compreender que as representações

raciais de nossa sociedade, em que os brancos são vistos como superiores, bonitos e capazes e os negros
como inferiores, incapazes e feios, não são dados da natureza, são construções sociais decorrentes de
representações ideológicas que visam a manter a ordem social e reproduzir as idéias e modos de vida de
um determinado grupo... (MACÊDO, 2008, p. 102).

A escola pode desempenhar um papel importante para desconstruir o padrão de beleza eurocêntrico que
ver os negros como feios e incapazes, bem como essa visão preconceituosa e estereotipada de sociedade.
No entanto, quando se tenta resolver a situação através de conversas ou de atividades em datas
comemorativas ou em alguns projetos pontuais, certamente pouco contribui no processo de aceitação do
pertencimento étnico-racial dos estudantes negros, bem como na positivação de sua auto-estima, uma vez
que essa questão é extremamente complexa.
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Diante da diversidade cultural, das práticas curriculares e a questão do negro, um dos principais desafios
da escola “é o processo de desnaturalização da raça (ou etnia) no seu cotidiano, nos seus currículos e nos
seus projetos pedagógicos” (GOMES, 2006, p. 35). Assim sendo, a raça deve ser entendida como uma
construção histórica, social, política e cultural.
Os entrevistados reconhecem que as escolas não estão preparadas para trabalhar com a História e a
Cultura Afro-Brasileira e Africana. Isso ficou evidente quando perguntamos: Será que as escolas estão
preparadas para colocar em prática o que preconiza a Lei 10.639/03? “Não, Sobretudo no que se refere às
mudanças de paradigmas e metodologias, pois não se consegue êxito utilizando das mesmas metodologias
que o ensino tradicional para trabalhar com temas nada tradicionais em nossas escolas” (p. E).
“Infelizmente não, temos ainda um grande caminho a percorrer” (C. P. M).
“Ainda não, são muito incipientes as medidas efetivas que o estado tem tomado para garantir a aplicação
da Lei nas salas de aulas” (C. P. E).
Em relação ao questionamento se há programas de formação de professores desenvolvidos pela Secretaria
Municipal de Educação e/ou DIREC/30 para a educação das relações étnico-raciais, os entrevistados nos
responderam:
“Apenas uma oficina que foi na semana Pedagógica em 2010 e pequenos projetos oferecidos pelo CETEP/
Secretaria Municipal de Educação (P. M).
“Programas de formação específica, não. Mas há no planejamento anual da SEC de Educação de Guanambi
um projeto que contempla a formação continuada em grupo de estudos, projetos nas escolas e
culminância no dia 20 de novembro, dia da consciência negra” (D. M).
Sempre há videoconferência sobre o assunto, porém só professores de História vão assistir. Mas vejo, que
isso é do interesse de todo educador, estamos todos engajados na formação do aluno e esse assunto deve
ser abordado por todos, o conhecimento não é fragmentado (P. E).

“A SEC/Direc promove videoconferências e encaminha para as escolas materiais pedagógicos que, muitas
vezes, são utilizados nas atividades pedagógicas” (D. E).
“Não, porque há uma grande dificuldade de se encontrar bibliografia que contemple a história do
continente africano” Representante da Secretariam Municipal de Educação.
“Curso não, apenas pequenas palestras no CETEP/Secretaria Municipal de Educação, ou trabalhos e
seminários na Faculdade [Universidade do Estado da Bahia- Campus XII- Guanambi]” (P. M).
“Sim geralmente é oferecido para professores que trabalham na área de Geografia e História (P. M).
Ainda a respeito dessa questão, um representante da DIREC/30 nos informa: “Não tem desenvolvido
nenhum curso específico para a implementação da Lei 10.639/03 nas escolas, por falta de uma pessoa
qualificada para trabalhar com essas questões”.
As narrativas acima sinalizam que as escolas não estão preparadas para efetivarem nas práticas
curriculares as determinações da Lei 10.639/03, e o que estar dificultando essa implementação pode ser a
falta de qualificação adequada do professor, pois não existem Programas de Formação específica de
professores, nem por parte da Secretaria Municipal de Educação, nem tão pouco pela Secretaria Estadual
de Educação, no sentido de oferecer condições efetivas para as escolas de Guanambi implementarem o
que determina a supracitada Lei. O que vemos são alguns cursos esporádicos, grupo de estudos, palestras
e oficinas promovidas pela Secretaria Municipal de Educação nas semanas pedagógicas, como também
algumas videoconferências oferecidas aos professores, especificamente de História e Geografia pela
Secretaria Estadual de Educação.
Sabe-se que a luta pelo combate ao racismo, preconceito e a discriminação racial não é tarefa exclusiva da
escola, no entanto, não podemos deixar de reconhecer que nesse processo em busca de uma educação
antirracista, o professor assume um papel muito importante, independente do seu credo religioso, do seu
pertencimento étnico-racial, ou do seu partido político. Para tanto, as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana apontam que
é imprescindível a qualificação de professores

para o ensino das diferentes áreas de conhecimentos e, além disso, sensíveis e capazes de direcionar
positivamente as relações entre pessoas de diferentes pertencimento étnico-racial, no sentido do respeito
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e da correção de posturas, atitudes, palavras preconceituosas. Daí a necessidade de se insistir e investir
para que os professores, além de sólida formação na área específica de atuação, recebam formação que os
capacite não só a compreender a importância das questões relacionadas à diversidade étnico-raciais, mas
a lidar positivamente com elas e, sobretudo criar estratégias pedagógicas que possam auxiliar a
reeducá-las (2005, p. 17).

Portanto, frente a essas tensões e desafios apresentados pelas narrativas, é urgente que os órgãos oficiais
de ensino, em particular no caso desta pesquisa (do âmbito municipal e estadual) invistam na formação
dos professores e professoras. Para tal empreitada, é importante que trabalhem em regime de
colaboração, e busquem parcerias com a esfera Federal, as ONGS, os movimentos sociais, as
universidades, com vistas a implantarem um programa de formação inicial e continuada de professores,
alicerçado em um novo paradigma curricular de educação, para que esses importantes atores sociais
possam trabalhar com a diversidade étnico-cultural na escola, especificamente com as culturas
(afro-descentes e indígenas) que foram negadas e silenciadas ao longo da história educacional brasileira.

Considerações finais

O racismo, o preconceito e a discriminação racial ainda se fazem visivelmente no cotidiano escolar,
prejudicando substancialmente na formação da identidade étnico-racial dos estudantes negros, bem como
na construção de relações amigáveis e respeitosas entre os alunos e alunos e entre os alunos e os outros
atores do cotidiano escolar e vice-versa.
As escolas pesquisadas enfrentam dificuldades para trabalhar com essas questões, bem como com a
história e cultura afro-brasileira e africana, principalmente porque os professores não possuem formação
específica para tal finalidade. A falta de material de pesquisa sobre o continente africano também foi
sinalizada neste estudo como possível dificuldade para implementar a Lei 10639/03 nas escolas.
É preciso assinalar que já existem algumas práticas curriculares pontuais sobre as questões
afro-descendentes, particularmente nas disciplinas de História, Geografia e Língua Portuguesa, atividades
em datas comemorativas (como 13 de maio, semana da Pátria e 20 de novembro/dia da consciência
negra) e alguns projetos pedagógicos relacionados com essas questões. Iniciativas que pouco contribuem
para a valorização da cultura e da história da população negra brasileira, bem como, para o respeito às
diferenças e a diversidade cultural presentes na escola e na sociedade.
Vimos também mediante esta pesquisa, que as medidas adotadas pela Secretaria de Educação do Estado
da Bahia, como pela Secretaria Municipal de Guanambi ainda são incipientes para a aplicabilidade da Lei
10.639/03 nas escolas. O que essas instâncias oferecem são apenas alguns cursos pontuais, oficinas,
conferências e palestras relacionados à essa temática.

A lei n. 10.639/03, o Parecer CNE/CP 03/2004 e a Resolução CNE/CP 01/2004 precisam ser
compreendidos dentro do complexo campo das relações raciais brasileiras sobre o qual incidem. Isso
significa ir além da adoção de programas e projetos específicos voltados para a diversidade étnico-racial
realizados de forma aleatória e descontínua. Implica a inserção da questão racial nas metas educacionais
do país, no Plano Nacional da Educação, nos planos estaduais e municipais, na gestão da escola, nas
práticas pedagógicas e curriculares e na formação inicial e continuada de professores(as) de forma mais
contundente (GOMES, 2011, p. 117).

Não podemos deixar de ressaltar que a Universidade do Estado da Bahia, Campus XII de Guanambi já vem
desenvolvendo algumas atividades, voltadas para a Educação das relações étnico-raciais e a Lei
10.639/03, como: grupo de estudos, oficinas, seminários, mini-cursos e palestras, porém são iniciativas
ainda muito tímidas e com pouca participação dos professores do município e da região.
Um dos desafios a ser enfrentado pelo município de Guanambi no sentido de cumprir o que é exigido pela
Lei 10.639/03, é a questão da formação específica de professores para a educação das relações
étnico-raciais, que precisa ser assumido urgentemente pelos órgãos oficiais de ensino. Certamente nesta
caminhada, a Universidade do Estado da Bahia pode desempenhar um papel importante, uma vez que
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existem educadores/pesquisadores que estudam e têm produção científica sobre as questões em foco,
tanto no âmbito de Guanambi, como em outros campi da UNEB[vii].
Assim sendo, as políticas públicas de formação de professores e professoras para a educação das relações
étnico-raciais, precisam considerar os docentes como sujeitos portadores de identidades sociais e os
currículos como uma construção sociocultural (NASCIMENTO, 2007) Ademais, para que possa combater o
racismo, o preconceito e a discriminação racial, é indubitavelmente necessário que as questões
étnico-raciais e culturais estejam presentes cotidianamente de maneira politizada nas atividades da escola,
objetivando garantir aos atores sociais desse universo o respeito à diferença e a alteridade.

Notas

[i] Este artigo é uma versão ampliada e atualizada da comunicação apresentada durante a XVI Semana
Acadêmica de Ensino Pesquisa e extensão, que foi realizada em novembro de 2011 pelo Departamento de
Educação do Campus XII / Guanambi da Universidade do Estado da Bahia.
[ii] Professora Assistente da Universidade do Estado da Bahia, Campus XII, Guanambi, Mestre e
Doutoranda em Educação e Contemporaneidade do Programa de Pós Graduação PPGeduc/UNEB. Grupos
de Pesquisa no CNPq: Educação Desigualdade e Diversidade (como estudante), Núcleo de Estudo Pesquisa
e Extensão Educacional Paulo Freire e Grupo em Educação e Desenvolvimento Sócio-Ambiental (como
professora pesquisadora). Email:dinalvamacedo@hotmail.com
[iii] Esta Lei foi alterada pela Lei 11. 645 de 10 de março de 2008, que além da história e cultura
afro-brasileira e africana, tornar obrigatório a inclusão da História e Cultura Indígena, nos currículos da
educação básica.
[iv] Plano Nacional de Educação (Lei no 10.172/01), que balizou a política educacional brasileira nessa
última década.
[v] O parecer do CNE/CP 003/2004, aprovado em 10/03/2003 trata de política curricular fundada em
dimensões históricas, sociais, antropológicas oriundas da realidade brasileira, que busca combater o
racismo, a discriminação e o preconceito que atingem especificamente a população negra.
[vi] A RESOLUÇÃO Nº 1, DE 17 DE JUNHO DE 2004 institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico- Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
[vii] A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) é constituída por 24 campi e 29 departamentos, fazendo
se presente através do ensino, da pesquisa e da extensão em quase todo o estado da Bahia. Cabe
ressaltar que a instituição além do trabalho relevante que exerce no campo educacional baiano, também
desempenha importantes atividades no âmbito das políticas de ações afirmativas tanto para a população
afro-descendente como para a indígena.
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