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RESUMO: O presente artigo é fruto de um seminário realizado no Programa de Pós-graduação em Educação - 
UFBA, na disciplina de Educação, Sociedade e Práxis Pedagógica, que objetivou discutir três temas 
correlacionados com as reformas educacionais. O primeiro diz respeito, ao financiamento da educação que 
envolve a gestão escolar, o segundo sobre a proposta de avaliação da CAPES que se insere na perspectiva da 
avaliação institucional e, por último à Lei 10.639/2003 que tem relação com o currículo escolar. Tal discussão 
nos permitiu um enriquecimento teórico das temáticas abordadas, no que diz respeito aos limites e 
potencialidades dos tópicos referidos anteriormente, além de suscitar a necessidade de continuarmos defendendo 
a educação como construção e reconstrução de culturas de resistência ao projeto de sociedade neoliberal. 
Palavras-chave:Financiamento Educacional, Avaliação da Pós-Graduação Strictu Sensu, Efetivação da Lei 
10.639/2003.  
 
 
 
 
ABSTRACT: This article is based on a seminar in the Graduate Program in Education - UFBA, in the discipline 
of Education, Society and Educational Praxis, which discusses three topics related to educational reforms. The 
first relates to the Law 10639/2003 which is related to the curriculum, the second on the financing of education 
involving the school management and ultimately proposing an assessment of CAPES which fits into the 
perspective of institutional evaluation. This discussion has allowed us a theoretical enrichment of the subjects 
addressed, concerning the limits and potentials of the topics mentioned above, besides raising the need to 
continue advocating education as construction and reconstruction of cultural resistance to the project of 
neoliberal society 
Keywords:Educational Funding, Evaluation of Graduate strict sense, Enforcement of Law 10639/2003. 
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1. Introdução 
 

 Para compreensão do atual contexto educacional é importante situá-lo no contexto das 

mudanças econômicas, políticas culturais e sociais que assinalam o atual modelo de 

sociedade. Consequentemente as mais variadas reformas inseridas nas diversas instâncias do 

mundo surgem concomitantemente com o processo de reestruturação capitalista, que se 

fundamenta em uma proposta de recomposição mundial da economia conduzido pelos 

princípios liberalistas (FONSECA, 2001), que pressupõe minimização do papel do estado, 

redução dos gastos com políticas sociais e incentivo a livre concorrência. 

 Do contexto de reorganização do capitalismo mundial para a globalização da 

economia, em que o capital indica o caminho para o progresso e desenvolvimentos dos países, 

surgem vários organismos multilaterais como a Organização das Nações Unidas – ONU, 

Banco Mundial, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - 

UNESCO, entre outros, que vão exercer influência direta e indireta nas relações mundiais por 

meio da defesa de que o progresso econômico sustentado pelo desenvolvimento técnico 

científico assegura o desenvolvimento social (LIBÂNEO, 2007). 

 Esta associação técnica - cientifica impacta as condições existenciais 

contemporâneas uma vez que o conhecimento e a informação passam a se constituir força 

produtiva que atinge o desenvolvimento econômico e, que consequentemente torna as 

reformas educacionais como prioridades. A respeito das reformas, na maior parte dos países 

elas englobam quatro pontos, a saber: o “currículo nacional, a profissionalização dos 

professores, a gestão educacional e a avaliação institucional” (LIBÂNEO, 2007. p34).  

 O presente trabalho, resultado de um seminário realizado no Programa de Pós-

graduação em Educação, na disciplina de Educação, Sociedade e Práxis Pedagógica, objetiva 

discutir três temas que possui correlação com três pontos das reformas educacionais aqui 

anteriormente citados. O primeiro diz respeito, ao financiamento da educação que envolve a 

gestão escolar, o segundo sobre a proposta de avaliação da CAPES que se insere na 

perspectiva da avaliação institucional e, por último à Lei 10.639/2003 que tem relação com o 

currículo escolar. 

 Mesmo diante das dificuldades de construir um texto que envolva as três 

discussões que em seu bojo possuem dimensões distintas, procuramos na medida do possível 

trazê-las.  Ainda que não seja numa sequência linear, o texto permite que o leitor possa ter 

uma visão panorâmica destas três discussões que se colocam como desafio no campo das 

reformas educacionais.  
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 Trata-se de um trabalho bibliográfico de cunho descritivo e que foi organizado em 

três partes. Primeiramente propormos esboçar uma discussão sobre o financiamento da educação, 

com ênfase no ensino básico. Compreende-se que na atualidade o financiamento da educação se 

constitui um dos grandes dilemas, haja vista que para garantir a execução de um ensino público de 

qualidade como também para o alcance das propostas, determinações e metas estabelecidas nos 

textos legais das políticas educacionais, PNE, PME, LDB e demais políticas, faz-se necessária a 

ampliação de recursos para a educação. Realidade está que tem demonstrado está bem distante, 

pois mesmo com o discurso de prioridade em educação, poucos são os recursos disponibilizados. 

A titulo de exemplo a proposta de financiamento posta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação Básica – FUNDEB, que apesar de significar um avanço na proposta ou na estrutura 

de financiamento da educação trouxe poucos novos recursos, como também manteve a prática de 

baixo valor aluno/ano, além de não proporcionar mudanças significativas quanto ao piso salarial e 

valorização do magistério. 

No segundo momento deste trabalho, discorremos sobre o Sistema de Avaliação da Pós-

graduação desenvolvida pela CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Ensino 

Superior. Este órgão intenciona por meio de um Sistema de avaliação, divulgação, formação de 

recursos e promoção de cooperação cientifica internacional contribuir para a melhoria da Pós-

Graduação brasileira. Contudo, tem recebido algumas criticas da comunidade acadêmica que 

questiona os critérios e mecanismos adotados nas suas avaliações. Uma vez que estas avaliações 

têm se enveredado para a valorização de uma produtividade sob o ponto de vista quantitativo em 

detrimento do qualitativo. 
Posteriormente trataremos da Lei 10.639/2003 que institui a obrigatoriedade do estudo 

da História e da Cultura Afro-Brasileira no domínio de todo currículo da Educação Básica. A 

referida lei pode ser compreendida como um importante instrumento de modificação desta 

realidade educacional, uma vez que propõe uma prática escolar que resgata e valoriza a 

memória e a identidade negra. Contudo, apesar da referida importância, é conveniente 

destacar que esta tem sofrido algumas criticas. A primeira questão colocada, diz respeito a 

provável ligação da lei com os interesses de uma política de sustentação da lógica capitalista, e 

a segunda refere-se a insuficiência de planejamento que permita criar meios para sua efetiva 

implementação. 

Por fim, nas considerações finais enveredamos por discutir a necessidade de se 

repensar o papel da educação pública frente aos desafios das atuais reformas educacionais, 

especialmente no que diz respeito a uma proposta de avaliação pautada na emancipação 

humana, no que refere a concretização de uma política de financiamento capaz de atender as 
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demanda educacionais, e na materialização da Lei 10.639/2003 para além de um discurso 

teórico.  

 

2. Compreendendo o Financiamento da Educação Básica Brasileira  

 

De acordo com Pinto e Agrião (2006) a história do financiamento da educação no 

Brasil pode ser dividida em três fases. A primeira, de 1549 a 1759 quando o magistério 

público é delegado aos Jesuítas; a segunda fase inicia com a expulsão jesuítica e vai até o fim 

da República Velha; e a terceira inicia com a Constituição Federal de 1934 que vai até os dias 

atuais, tendo como principal característica a vinculação de percentual mínimo de recursos 

tributários para a educação. 

      Posteriormente, esta vinculação esteve presente, como também, foi 

suprimida sistematicamente nos textos constitucionais e na legislação educacional, por força e 

fruto de correlações de forças políticas. Ela foi suprimida durante os períodos ditatórias, 1937, 

1945 e 1964 á 1983, e coincidentemente é restabelecida nos períodos “democráticos” 1934-

37, 1946-1967 e de 1984 até os dias atuais (DEVIES, 2004; MELCHIOR, 1981; OLIVEIRA, 

2007).   

A Constituição Federal de 1988 se constituiu nesse percurso o ponto de referência para 

o entendimento da política atual de financiamento da educação. Para garantir a educação 

como um direito social a referida constituição instituiu a educação como “dever do Estado e 

da Família”, para assegurar esse direito estabeleceu a estrutura e as fontes do financiamento 

da educação brasileira, e definiu ainda percentuais mínimos para vinculação de recursos para 

a educação básica. 

Além da Constituição Federal de 88, quatro textos legais são de grande importância 

para compreensão da atual estrutura de Financiamento da Educação Básica do Brasil. São 

eles: a aprovação da Lei nº 9.394/96 – LDB, a Lei nº 10.172/01 do PNE, a Emenda 

Constitucional 14/96 que criou o Fundef e a Emenda Constitucional nº 53 da Lei 11.494, de 

2007 que alterou o Fundef, criou e regulamentou o Fundeb.  

Dos textos legais supracitados é pertinente destacar com maior atenção a LDB, uma 

vez que traz um detalhamento sobre o tema do financiamento educacional. Nessa lei, o 

financiamento é tratado no Título VII, “Dos Recursos Financeiros”, compreendendo os arts. 

68 a 77. Seu conteúdo pode ser dividido em quatro temas: fontes de recursos (Arts.68); 

vinculação de recursos (Arts. 69 á 73); padrão de qualidade (Arts. 74 á 76);e transferências de 

recursos públicos para a escola (OLIVEIRA, 2007).  
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É imprescindível também observar as modificações do Art. 60 do ADCT – Das 

disposições Constitucionais Transitórias (CF 88) e as modificações feitas pela Emenda 

Constitucional nº 14/96 que institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef), e posteriormente as feitas pela Emenda 

Constitucional nº 53/2006, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).  

O Fundef teve existência de 1998 a 2006, quando então passou a vigorar o Fundeb, 

que se configura como a atual estrutura de financiamento da educação básica brasileira. 

Ambos são fundos de natureza contábil e de âmbito estadual, formado por parcela dos 

recursos financeiros provenientes da união e de impostos e transferências dos estados, Distrito 

Federal e municípios.  

Quanto a Fundeb a proposta de vigência é de 14 anos, de 2007-2020. Sua implantação 

foi gradativa. Começou em de janeiro de 2007, concluindo no seu terceiro ano de existência 

em 2009. A partir desse ano começa a ser considerado o total de alunos matriculados na rede 

pública na distribuição dos recursos, e a contribuição para composição dos fundos atinge o 

percentual de 20% do aporte dos estados, Distrito Federal e municípios.  

A criação do Fundeb foi um passo importante na articulação dos entes federados, 

contra a discrepância regional, na descentralização do sistema educativo, na universalização, 

acesso, permanência e qualidade da educação básica, bem como na valorização do magistério 

público. O fundo propõe o financiamento de toda Educação Básica, da pré-escola a educação 

de Jovens e Adultos. Objetiva melhorar a redistribuição de recursos educacionais, tendo em 

vista o número de matriculas, o aperfeiçoamento do processo de gerenciamento orçamentário 

e financeiro. 

A criação do Fundeb tem por objetivo dar continuidade e ampliar os pontos positivos 

do Fundef, como também preencher algumas lacunas deixadas por esse fundo, como por 

exemplo, o baixo valor aluno/ano, a restrição de recursos para os demais níveis e modalidade 

da educação básica, a pequena e ausente contribuição da União no montante do fundo. Outra 

questão que é importante destacar é que não houve aumento de recursos, apenas 

redistribuição. A União passa de organizadora e mantenedora de seus sistemas e de 

auxiliadora técnica e financeira para função redistributiva e de assistência técnica a todas as 

esferas.  

Os avanços desse fundo não foram suficientes para proporcionar a universalização do 

ensino, nem a disparidade entre os entes federados, além disso, pensa de maneira fragmentava 

a compreensão de educação pública, manteve a pratica de baixo valor aluno/ano, e não 
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proporcionou mudanças significativas quanto ao piso salarial e valorização do magistério. 

Trouxe poucos novos recursos, a complementação federal é significante para poucos estados e 

municípios, muitas prefeituras continuaram tendo perdas, os conselhos ainda são pouco 

expressivos, “há uma fragilidade nos órgãos responsáveis pela fiscalização (basicamente os 

Tribunais de contas - TCs) e um dos principais nós é imensa desigualdades tributárias” 

(DAVIES, 2008, p.70). 

Houve poucas mudanças no sistema municipal de educação com a introdução do 

FUNDEB, uma vez que, as políticas educacionais estão inseridas dentro de uma proposta de 

estado, que segue a lógica do capitalismo neoliberal, que propõem redução dos gastos sociais 

e a mercantilização da educação. Assim há uma idéia de prioridade da educação, mas poucos 

são os recursos para as políticas educacionais/sócias.                     

Sem duvidas, não se pode pensar os dilemas e configurações da atual estrutura de 

financiamento da educação e os desafios que são postos, sem considerar o processo de 

reforma do Estado, a reorganização e mundialização do capital e suas implicações. 

(FONSECA,1997). Nesse contexto o capital indica o caminho para progresso e 

desenvolvimento dos países e cria organismos multilaterais como ONU, Banco Mundial, 

FMI, UNESCO, Cepal e outros que vão exercer influência direta e indireta nos processos 

educacionais do mundo e do Brasil. Que objetivam promover os ajustes de interesse do 

grande capital internacional e adequar o conjunto das políticas educacionais aos mesmos. 

       Diante desse contexto de mundialização do capital é que discutiremos o tópico 

que se segue abordando as alterações impostas a Pós-Graduação de nível strictu sensu, 

concretizado pelo órgão de fomento e avaliação CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Ensino Superior.     

 

3. Avaliação da Pós - Graduação – o modelo de avaliação CAPES em xeque 

“Em política é tudo para ontem. O conhecimento, porém, precisa não                                                                                           
apenas ser de hoje, mas ter caráter prospectivo. Em pesquisa, tudo é para amanhã”. 
Paiva (1998, p. 125). 

 

A problemática em que se apresenta o contexto da educação superior brasileira, 

especialmente o nível de Pós – Graduação, não está desconectado das transformações 

ocorridas com a ressignificação do papel do Estado Brasileiro frente ao projeto neoliberal, o 

que tem implicado, uma reconfiguração de sua ação política diante das demandas sociais, em 

especial no campo específico da educação, uma vez que observamos uma incorporação das 
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diretrizes e linhas de trabalho definidas por organismos internacionais e bancos multilaterais, 

desencadeando várias reformas educativas.  

Destarte, um conjunto de instrumentos legais colocou e vem colocando essa reforma 

na prática, principalmente a partir da promulgação da LDB 9394/96. Destarte, temos uma 

expansão de novas instituições de educação superior. Contudo, ao mesmo tempo em que 

ocorre a flexibilização na legislação educacional da organização superior em nosso país, 

ocorre também, a centralização do sistema de avaliação. Esta ação ocorre em diversas 

instâncias da educação brasileira, principalmente as ações políticas desenvolvidas pela 

CAPES, órgão que busca, por meio da avaliação, divulgação, formação de recursos e 

promoção da cooperação científica internacional, a melhoria da pós-graduação brasileira.  

A CAPES foi afirmada efetivamente como Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal do Nível Superior a partir de 1964 com o objetivo de formar quadros para as 

universidades e seu sistema de Avaliação da Pós- Graduação foi implantado em 1976. Desde 

então vem cumprindo papel de fundamental importância para o desenvolvimento da pós-

graduação e da pesquisa científica e tecnológica no Brasil. Suas ações estão alicerçadas em 

um mesmo conjunto de princípios, diretrizes e normas, que podem ser exemplificadas em: 

estabelecer o padrão de qualidade exigido dos cursos de mestrado e de doutorado e identificar 

os cursos que atendem a tal padrão; fundamentar, nos termos da legislação em vigor, os 

pareceres do Conselho Nacional de Educação sobre autorização, reconhecimento e renovação 

de reconhecimento dos cursos de mestrado e doutorado brasileiros - exigência legal para que 

estes possam expedir diplomas com validade nacional reconhecida pelo Ministério da 

Educação, MEC; impulsionar a evolução de todo o Sistema Nacional de Pós - Graduação, 

SNPG, e de cada programa em particular, antepondo-lhes metas e desafios que expressam os 

avanços da ciência e tecnologia na atualidade e o aumento da competência nacional nesse 

campo; dotar o país de um eficiente banco de dados sobre a situação e evolução da pós-

graduação;  

O Sistema de Avaliação é composto por dois processos conduzidos por comissões de 

consultores vinculados a instituições das diferentes regiões do país: a Avaliação dos 

Programas de Pós- Graduação e a Avaliação das Propostas de Cursos Novos de Pós-

Graduação. Quanto ao primeiro tipo de avaliação compreende a realização do 

acompanhamento anual e da avaliação trienal do desempenho de todos os programas e cursos 

que integram o Sistema Nacional de Pós - Graduação, SNPG.  

Quanto ao segundo tipo de avaliação, faz parte do rito estabelecido para a admissão de 

novos programas e cursos ao SNPG. Os resultados desse processo, expressos pela atribuição 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 

8 

de uma nota na escala de "1" a "7" fundamentam a deliberação CNE/MEC sobre quais cursos 

obterão a renovação de "reconhecimento", a vigorar no triênio subsequente. A respeito do 

segundo tipo de avaliação sistemática deste processo avaliativo consiste em: ao avaliar as 

propostas de cursos novos, a CAPES verifica a qualidade de tais propostas e se elas atendem 

ao padrão de qualidade requerido desse nível de formação e encaminha os resultados desse 

processo para, nos termos da legislação vigente, fundamentar a deliberação do CNE/MEC 

sobre o reconhecimento de tais cursos e sua incorporação ao SNPG. 

Cabe salientar que, o sistema de fomento e avaliação - Capes tem se aperfeiçoado 

continuamente, objetivando consolidar a qualificação dos quadros para o ensino superior e 

pesquisa e possibilitar um padrão de excelência acadêmica aos programas de mestrados e 

doutorados.  

Contudo, os critérios de avaliação adotados pela CAPES, a partir da década de 90 do 

século XX vem recebendo muitas críticas por parte de docentes, mestrandos/as e 

doutorandos/as. De acordo com estudo apresentado por (BIANCHETTI, 2008) em que o 

pesquisador entrevistou 74 professores, orientadores e coordenadores que atuam em PPGEs 

avaliados pela CAPES com notas a partir de 5, questionando o processo avaliativo e as 

estratégias utilizadas, a forma como é colocado em prática, isto é, a partir de uma perspectiva 

predominantemente quantitativa e verticalizada do órgão avaliador que controla os programas 

de avaliação, os quais, são baseados em critérios padronizados para realidades muito diversas, 

seja no interior de uma área, seja na relação entre áreas, com perfis epistemológicos tão 

diferentes e situação geográfica tão diversa. 

As entrevistas permitiram destacar como principais problemas: a avaliação com 

critérios homogêneos abrangendo áreas heterogêneas; predomínio de uma perspectiva 

contábil, priorizando os resultados em detrimento de processos; preocupação com rankings, 

por considerar que este sistema induz ao produtivismo, o que poderia provocar prejuízos à 

qualidade do trabalho acadêmico e à saúde dos trabalhadores da educação; redução do 

tempo para a conclusão dos cursos de mestrado e doutorado.  

Contudo, a leitura de sua pesquisa faz nos inferir que são muitas as consequências da 

proposta da avaliação CAPES. Kuenzer e Moraes (2009) relatam que as exigências 

concernentes à produção acadêmica geraram um verdadeiro surto produtivista, não importa 

qual versão requentada de um produto, ou várias versões maquiadas de um produto novo, o 

importante é publicar. A quantidade institui-se em meta e a avaliação qualitativa reclama a 

leitura de artigos e livros, além de teses e dissertações.  
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Bianchetti e Sguissardi (2009) questionam os principais acontecimentos que marcaram 

o processo percorrido pelo modelo de avaliação da pós-graduação implementado pela CAPES 

a partir do biênio 1996 – 1997 e consolidado nos triênios subsequentes (1998 – 2000 e 2001-

2003), o qual aprofundou e solidificou mudanças na concepção e direcionamento das políticas 

de avaliação para tal nível de ensino. 

Cury (2009) tece um alerta através de uma importante indagação: como conseguir uma 

eficiência dos Programas de tal modo que sua base seja um arranjo sob o signo de uma 

avaliação crítica, mensurável e qualitativa sem ser submissa nem à busca de um sucesso 

próprio do mercado competitivo e nem a uma versão corporativa que não reconheça a 

necessidade de avaliação crítica, séria e compromissada, pautada numa educação como bem 

público e não como serviço privado. 

Horta (2009) afirma que o Comitê Avaliador precisa compreender mais as condições e 

o contexto de cada Programa, pois os Programas estão em contextos socioculturais diferentes. 

O padrão do Centro – Sul do país não pode e nem deve ser aplicado ao Norte – Nordeste.  

Nesse sentido, Horta (2009), ao analisar a política de pós-graduação nas diversas 

regiões do país, destaca muitos desafios nas regiões Norte/ Nordeste que necessitam ser 

superados: falta de cursos de qualidade em número suficiente nestas regiões; o problema da 

fixação de doutores com dedicação ao ensino, pesquisa e extensão, em especial, à pós-

graduação; e a dificuldade de fomentar uma política que possibilite a produção em forma de 

publicações qualificadas, atendendo aos critérios estabelecidos pela CAPES (Qualis A e B 

Internacional) e essencialmente como meios de formação a sociedade brasileira.  

Esta questão se torna importante de ser analisada, tendo em vista a necessidade de uma 

formação qualificada, compreendida aqui como formação ominilateral, de um 

desenvolvimento total, completo, multilateral em todos os sentidos das faculdades de 

desenvolvimento humano. Na compreensão de um programa que se debruce efetivamente 

para os reais problemas desta região e perspective o seu desenvolvimento social, econômico e 

cultural. Deveríamos estar preocupados também com a formação de intelectuais, entendidos 

aqui, na perspectiva gramsciana, como os responsáveis pela organização da cultura  

Por fim, faz-se necessário informar que este artigo busca questionar as consequências 

geradas a partir da efetivação do contrato de fomento/ financiamento e avaliação da CAPES 

como: o aligeiramento e a qualificação/ desqualificação da formação profissional; a 

intensificação e precarização do trabalho docente; profundas alterações das funções das 

universidades federais, que correm o risco de se transformarem em centros universitários, e de 
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perder uma das principais características que as diferencia e as qualifica: a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, podendo ainda, decretar o fim da autonomia universitária.  

Machado e Bianchetti (2006) elucidam que no paradigma atual da avaliação da 

CAPES, a meta é formar pesquisadores, os resultados esperados estão além dos sujeitos 

capacitados, e eles próprios são medidos pelo valor de troca que a “mercadoria” que são 

capazes de gerar conquista no mercado internacional. O valor de um pesquisador está em 

leilão e se mede pelo quanto “vende” seus produtos.  

Discorrem ainda, que talvez, seja esse o sofrimento maior que a era da produtividade 

que vivemos na Pós-Graduação impõe aos pesquisadores, uma lógica desumana que merece 

reflexões e posições criticas para pôr limites nos rumos que, em nome de supostos progressos 

internacionais, têm esquecido algumas perguntas fundamentais como: para quê e para quem 

queremos e devemos produzir? Quais os destinos do conhecimento que geramos? Portanto 

uma reflexão de cunho ético se exige aos pesquisadores quanto à sua responsabilidade social, 

cultural e nacional. Nesse sentido, pensando o contexto desta problematização acerca da 

formação de pesquisadores é que abordaremos o cenário de aprovação da Lei 10.639/2003, 

como elemento possibilitador de uma educação multicultural.     

 

4.  Lei 10.639/2003: implementação, positividades e contradições. 

 

A discussão sobre a construção e implementação de políticas de ação afirmativaiv no 

contexto educacional é bastante remota. Desde os anos de 1930 que os movimentos sociais já 

assinalavam para a necessidade de adoção de políticas públicas destinadas a correção de 

desigualdades educacionais a que historicamente foram submetidos o segmento negro no 

Brasil. Contudo, foi após os anos de 1990, especificamente em 2003 que o debate se 

materializou no país, constituindo-se em objeto das políticas públicas (THEODORO, 2008).  

Entre as diversas ações de combate a discriminação racialv, destaca-se a lei n° 

10.639/2003vi que torna obrigatório o estudo da História e da Cultura Afro-Brasileira no 

currículo da Educação Básica. A referida lei, de autoria da deputada Esther Grossi, objetiva 

cooperar para a exclusão de práticas discriminativas, preconceituosas, auxiliar na produção e 

dinamização do conhecimento que engloba a história e as lutas do processo de formação do 

nosso país e na valorização da diversidade (JACCOUD, 2009).  

A mencionada lei foi alterada por meio da Lei 11.465, de março de 2008. Esta última 

estabelece que as escolas de Educação Básica além de incluírem no currículo escolar a 

temática história e cultura afro-brasileira, deverão trabalhar também com a cultura indígena. 
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Trata-se uma ação extremamente importante, principalmente quando observamos o quanto a 

nossas escolas tem historicamente trabalhado na perspectiva de um currículo eurocêntrico e 

contribuído para a exclusão e desqualificação de certos grupos socais.  

Nessa perspectiva Grignon (1995) alerta que as escolas muitas vezes rejeitam as 

culturas populares, ao percebê-las de maneira negativa no sentido de faltas, defeitos e 

irregularidade em relação à cultura reconhecida como culta. De acordo com o referido autor a 

escola é “meritocrática-legimista” e se manifesta de maneira desonesta e exigente com os 

sujeitos oriundos das classes populares; inferioriza-as ao não valorizar a sua cultura de 

origem. Esta situação, fundamentada no etnocentrismo da instituição, desempenha um ação 

decisiva nos mecanismos que geram o insucesso escolar dos alunos de camadas populares. 

Acrescenta ainda que as escolas não “conhecem o livro de outras regras culturais, não sabem 

lê-lo, na realidade ignora até sua própria existência”. Os alunos de classes populares não 

entendem as questões que lhe são apresentadas e os professores formados sob a ponto de vista 

legitimista, não compreendem também suas respostas. Esta ausência de conhecimento se alia 

ao preconceito de que são agredidas as crianças de grupos dominados, resultando no fracasso 

escolar que continua sendo muito natural para estas crianças.  

Nessa perspectiva, compreende-se que esta lei é um importante instrumento de 

modificação desta realidade educacional, uma vez que propõe uma prática escolar que resgata 

e valoriza a memória e a identidade negra. Todavia, a Lei 10639/2003 tem sofrido algumas 

criticas. Entre elas destacam-se a existência de contradições no debate das políticas 

afirmativas que coloca em xeque as suas verdadeiras finalidades. Conforme Rocha (2007) a 

mencionada Lei é acionada ao Estado no momento em que se amplia o debate sobre a 

implementação das Políticas Afirmativas para o segmento negro, que embora defendidas e de 

interesse dos Movimentos Social Negro, compõe também o discurso dos organismos 

financeiros internacionais que igualmente defende a redução das disparidades sociais, mas o 

alvo principal é a suavização das implicações das políticas macroeconômicas.  

 Assim, a implementação da Lei 10.639/2003 incidiu num contexto marcado pela 

ampliação das idéias liberais resultantes da reorganização do modelo de mercado vigente, em 

que se observa uma forte influência dos organismos internacionais para o desenvolvimento de 

políticas focalizadas/compensatórias, e redução das políticas sociais universais (ROCHA, 

2007).  

Nessa conjuntura, é importante nos posicionarmos de maneira critica diante das 

políticas públicas, principalmente no âmbito das políticas educacionais para que possamos 
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identificar e compreender os interesses que movimentam as ações dos organismos 

internacionais que cada vez mais responsabiliza pela direção do nosso sistema de ensino. 

Ainda buscando apresentar as criticas que tem sido levantada em torno da Lei 

10.639/2003, destacamos aquelas que referem a sua efetivação. Estudiosos alertam que está 

tem deparado com alguns inibidores que tem impedido o alcance de resultados satisfatórios. 

Assim, apontam para a resistência de gestores estaduais e municipais em incluir a temática, 

lacunas existentes no que concerne a construção de critérios e conteúdos imprescindível à 

implementação da lei, a indisponibilidade de material didático como suporte para os cursos de 

formação de professores e a ausência de capacitação dos professores, consequência do restrito 

número de cursos de graduação em História que contempla a formação em Histórica da África 

(SILVA et.al. 2009). 

As decorrências de inibidores que impedem a efetivação dessas ações nos convidam a 

refletir sobre as possíveis lacunas existentes nelas. Sabemos que nossas escolas estão cada vez 

mais imersas em projetos que são construídos exteriormente e sem a participação dos sujeitos 

responsáveis pelo processo de implementação das mesmas, ou seja, a comunidade escolar. 

Trata-se de propostas impostas, sem sugestões e meios para concretização. E como 

conseqüência desenvolve-se apenas experiências superficiais, e sem resultados significativos. 

Esta é uma situação bastante preocupante, pois o trato com cultura negra no currículo 

escolar não deve estar pautada apenas em uma abordagem vaga e vazia dos conteúdos que 

relatam a historia do negro resultando em propostas do tipo “currículo turístico”, ou seja, 

estudos isolados que unicamente objetiva estudar as diferenças culturais (SANTOMÉ, 1995). 

É extremamente importante que tenhamos consciência de que a “valorização cultural” não é 

capaz de solucionar as desigualdades da sociedade brasileira, de que o mais importante não é 

unicamente respeitar e tolerar as diferenças, mas, sobretudo enveredar para a transformação 

do modelo atual vigente que produz desigualdades (ROCHA, 2007). 

Diante do que foi exposto, percebemos que são muitos os entraves que tem impedido 

uma plena efetivação da Lei 10.639/2003. Porém, não podemos deixar de reconhecer que ela 

significa um avanço na luta do Movimento Negro contra as discriminações raciais. Esta 

expressa ainda uma possibilidade de problematizar as relações de poder que permeia o 

currículo escolar e de transformação do nosso espaço lócus educacional, reduzindo os 

impactos de um ensino que historicamente foi diferenciado para seus sujeitos.  

 

5. Considerações Finais 
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Ao aprofundarmos a discussão acerca dos dilemas e reconfiguração das políticas 

educacionais, foi possível observar que, os desafios que são postos a estas esferas, enquanto 

campos de conhecimento estão intimamente atreladas ao processo de reforma do Estado, a 

reorganização e mundialização do capital, a qual objetiva promover os ajustes de interesse do 

grande capital internacional e adequar o conjunto das políticas educacionais aos mesmos.  

 Nesse contexto, é que discutimos as principais mudanças sofridas no financiamento da 

educação pública brasileira, na avaliação da pós – graduação e na criação da lei 10.639/2003 

criada no bojo destas transformações ocorridas no cenário sócio -econômico, político e 

cultural.   

 Quanto ao financiamento educacional evidenciamos que só é possível pensar em 

desenvolvimento, manutenção e universalização do ensino de qualidade dentro dessa 

perspectiva da ampliação de recursos para a educação, seja na educação básica ou superior. 

Sendo assim, é importante destacar que esta proposta apenas se concretizará se nos 

posicionarmos criticamente contra a lógica defendida pelo capital e absorvida pelo estado 

brasileiro que é a da redução dos gastos com políticas de financiamento para a educação.  

 A respeito do Sistema de Avaliação desenvolvido pela CAPES, na pós - graduação 

brasileira, destacamos duas observações. A primeira refere-se a estreita relação da avaliação e 

fomento, em que as universidades com melhores conceitos são premiadas.  A segunda diz 

respeito a ênfase no “produtivismo” acadêmico, que em função do quantitativo das produções 

tem suplantado o qualitativo.  

            Outra discussão apresentada no presente trabalho, se remeteu a lei 10.639/2003, que 

nos permitiu obter um panorama sobre as avaliações desenvolvidas a seu respeito, que apesar 

de tímidas apontam os possíveis problemas que impedem a sua solidificação enquanto ação 

de combate à discriminação racial. A primeira questão colocada diz respeito a sua provável 

ligação com interesse de uma política de sustentação de uma lógica capitalista. Já a segunda 

refere-se a insuficiência de planejamento que permita criar meios para sua efetiva 

implementação. 

 A pesquisa e escrita deste artigo possibilitaram - nos um enriquecimento teórico das 

temáticas abordadas, por permitir que nos debruçássemos na literatura existente acerca da 

discussão do financiamento, da avaliação e aplicabilidade da lei 10.639/2003, no que diz 

respeito aos limites e potencialidades de cada tópico destes. Ou seja, o exercício do dialogo 

com os/as teóricos pesquisados assim como o nosso, suscitou a necessidade de continuarmos 

defendendo a educação como construção e reconstrução de culturas de resistência ao projeto 

de sociedade neoliberal.   
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