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EIXO: 1. EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

RESUMO: O presente trabalho tem a intenção de apresentar proposta aprovada para ingresso no Programa

de Pós-graduação em Educação da Universidade Tiradentes, no ano de 2016/1, e objetiva pesquisar o

processo de implementação da Lei 10.639/03, buscando verificar os possíveis avanços e retrocessos nas

práticas em sala de aula, através da identificação dos conteúdos do currículo escolar que dizem respeito às

questões raciais, do conhecimento das práticas escolares referentes ao ensino de história e da cultura

Afro-brasileiro e africano pelos docentes, além da análise dos principais efeitos destas práticas nos

discentes. De caráter qualitativo e híbrido, a metodologia proposta dar-se-á com o método etnográfico e a

cartografia. Este projeto será submetido ao Comitê de Ética – Plataforma Brasil e se encontra aberto a

críticas e sugestões que contribuam a sua realização. PALAVRAS-CHAVE: Lei 10.639/03; Práticas

Escolares; Currículo Escolar. ABSTRACT: This paper intends to present proposal approved for admission

to the Graduate Program in Education of the University Tiradentes, in the year 2016/1, and aims to find the

process of implementation of Law 10.639 / 03, seeking to verify the possible advances and setbacks in

practice in the classroom, through the identification of the curriculum content that relate to racial issues,

knowledge of school practices relating to teaching history and Afro-Brazilian culture and African by teachers,

as well as analysis of the main effects of these practices on students. Qualitative and hybrid character, the

proposed methodology will be given with the ethnographic method and mapping. This project will be

submitted to the Ethics Committee - Brazil Platform and is open to criticism and suggestions that contribute

to its realization. KEYWORDS: Law 10.639/03; School practices; School curriculum.
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1 INTRODUÇÃO A liberdade não é uma dádiva, mas uma conquista. Essa conquista pressupõe

que os negros redefinam a história, para situá-la em seus marcos concretos e entrosá-la com

seus anseios mais profundos de auto-emancipação coletiva e de igualdade racial (Florestan

Fernandes). O presente trabalho tem a intenção de apresentar pela autora proposta aprovada para

ingresso no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Tiradentes, no ano de 2016/1, e

objetiva pesquisar o processo de implementação da Lei 10.639/03, buscando verificar os possíveis avanços

e retrocessos nas práticas em sala de aula, através da identificação dos conteúdos do currículo escolar que

dizem respeito às questões raciais, do conhecimento das práticas escolares referentes ao ensino de história

e da cultura Afro-brasileiro e africano pelos docentes, além da análise dos principais efeitos destas práticas

nos discentes. Este projeto de pesquisa tem caráter qualitativo e híbrido. Compreende a necessidade de

trabalhar com mais que uma metodologia de pesquisa, tendo em vista que uma única metodologia não

atende a diversidade e complexidade, que é o campo empírico e sua relação com a teoria. Para diferentes

objetos, aspectos e dados é preciso se valer de diferentes procedimentos. É evidente que entre eles, é

necessário existir coerência epistemológica. Por esta razão, nesta pesquisa pretende-se trabalhar no campo

empírico a partir de inspirações etnográficas, tais como a forma de pensar as entrevistas, de tratar os

dados, as falas, as narrativas e os registros, através da utilização da história oral. Ambas são abordagens

qualitativas de pesquisa. Conforme Minayo (1999), a abordagem qualitativa não pode pretender o alcance

da verdade, com o que é certo ou errado; deve ter como preocupação primeira a compreensão da lógica

que permeia a prática em que se dá a realidade, preocupa-se com um nível de realidade que não pode ser

quantificado. Para o alcance dos objetivos, tem-se o método etnográfico. Segundo Geertz,

“(...) praticar etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever

textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário, e assim por diante.

Mas não são essas coisas, as técnicas e os procedimentos determinados, que

definem o empreendimento. O que o define é o tipo de esforço intelectual que ele

representa: um risco elaborado para uma “descrição densa” (1989, p. 15).

Num segundo momento, a pesquisa dar-se-á no campo. O campo empírico é a

escola. Nele, a pesquisa será dada com observações registradas em diários de

campo e entrevistas semiestruturadas gravadas. A intenção é coletar dados

inerentes a escolas públicas e privadas, além de falas que possibilitem perceber os

conceitos de escola presentes nos informantes. As entrevistas semiestruturadas com

alunos e professores devem considerar o objeto e o objetivo da pesquisa. Neste

sentido, é necessário direcionar a fala do informante, sem condicioná-la a respostas

pré-definidas.

A fala é um meio e um meio fluído, percorrível, “andável”. A fala não esta dada, ela
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não esta morta, não esta perenizada na gravação. Ela fica criando-se a si mesma,

ecoando seus sons, por vezes inaudíveis e por vezes absolutamente significados. As

falas estão em estado bruto. Elas se intercomunicam com quem as escutam, com os

conceitos... Quanto mais conexões o pesquisador puder estabelecer mais as falas

falam... Elas têm potência (FELDENS, 2008, p.33). As entrevistas abrirão a

possibilidade de desenvolver diversos olhares sobre a escola, enquanto território

coletivo e político que interage com forças diferenciadas, com uma moral definida e

uma disciplina explicitada. A produção de uma cartografia, ou seja, o traçado de

linhas, de mapas, dos movimentos da instituição escolar, permite que se estabeleçam

alguns entendimentos e compreensões de suas relações de poder, de suas

referencias de existência e de seus campos de experimentações.

Numa cartografia o que se faz é acompanhar as linhas que se traçam, marcar os

pontos de ruptura e de enrijecimento, analisar os cruzamentos dessas linhas diversas

que funcionam ao mesmo tempo. (...) As cartografias são multiplicidades que não

formam um todo e se algum todo é formado é o das partes ao lado (BARROS, 1993,

p.104). Enfatiza-se que este projeto, para ser realizado, necessita ser submetido ao

Comitê de Ética – Plataforma Brasil, pois segundo a Res. Conselho Nacional de Saúde

(CNS) n.º 196/96, item II. 2, “considera pesquisa em seres humanos as realizadas

em qualquer área do conhecimento e que, de modo direto ou indireto, envolvam

indivíduos ou coletividades, em sua totalidade ou partes, incluindo o manejo de

informações e materiais”. Segundo AGUIAR (2012, p. 92), como resultado das ações

ativistas negras dos anos 1980, muitas demandas e tensões no campo educacional,

envolvendo setores progressistas e conservadores participantes das esferas da gestão

pública, foram formadas, e as reivindicações de identidade e racialidade tornaram-se

pontos cruciais na luta por reconhecimento e justiça social. São fragmentos de sua

tese:

Ainda nos anos 1988, foi realizado o pronunciamento favorável do parecer sobre o

Projeto de Lei nº 678/88 de autoria do Deputado Paulo Paim, realizado pelo então

deputado pelo PMDB, Ruy Nedel. Esse projeto de lei tratava da inclusão obrigatória

das disciplinas História da África e do Negro no Brasil nos currículos escolares em

todos os níveis. Na ocasião, as tensões e polêmicas se deram em função da

obrigatoriedade dessas disciplinas.

Em 1988, o deputado Ruy Nedel (PMDB) em pronunciamento, na Câmara Federal, de
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seu parecer sobre o Projeto de Lei nº 678/88 (BRASIL. CD, 1988, p.3070), de autoria

do Deputado Paulo Paim, que inclui a História Geral da África e do Negro no Brasil,

declara que o plenário é a favor da matéria, porém, ela receberá uma emenda na

parte que torna a disciplina obrigatória em todos os níveis escolares, explicação dada

para a emenda é que a obrigatoriedade em todos os níveis engessa o Projeto.

Somente o artigo 1º foi modificado e a sua redação ficou da seguinte forma: ―A

matéria de História Geral da África e História do Negro no Brasil passa a integrar

obrigatoriamente, o currículo do ensino público e privado.

No campo da educação, os anos 1990 concorreram para uma reflexão significativa

sobre as posições ativistas negras nas concepções referentes à educação, uma vez

que naquele momento ocorre uma mudança significativa de pensar as políticas

universalistas no bojo das questões raciais. Influenciados pelas contribuições das

lutas por direitos civis impetradas pelo movimento negro norte americano, o

movimento negro brasileiro passa, a partir de então, a afirmar, de forma mais

contundente, “o lugar da educação básica e superior como um direito social e, nesse

sentido, como direito à diversidade étnico-racial” (AGUIAR, 2012, p. 93-96).

De acordo com VIANA (2008, p. 4), o conteúdo educacional brasileiro tem embutido

em sua prática um arcabouço ideológico racista, enfatizando os negros como um

povo extinto, visto que mencionados nos livros didáticos sempre no passado,

incutindo no educando negro o sentimento de inferioridade, oriundo do desprezo

pelos valores culturais dos afro-brasileiros, deixando-lhe como alternativa o

“embranquecimento”. Refletindo os valores da sociedade, é sabido que a escola é

espaço privilegiado de aprendizado dos valores e preconceitos instituídos em nossa

sociedade, especialmente devido ao conteúdo eurocêntrico do currículo escolar,

programas educativos, manuais escolares e comportamento diferenciado do

professorado diante de crianças negras e brancas (MARCHA ZUMBI DOS PALMARES,

1995), e, por esta declaração, este projeto questiona como está sendo realizado o

processo de implementação da Lei 10.639/2003, tendo por foco de estudos algumas

escolas na cidade de Aracaju. Busca-se, ainda, e faz-se imprescindível e pertinente

demonstrar alguns aspectos relacionados aos avanços e desafios de se trabalhar a Lei

nº 10.639/03 nas práticas escolares, além de outros documentos legais norteadores.

São notórios os esforços empreendidos pelo poder público, por docentes e pela

sociedade civil organizada, mas o cumprimento da Lei ainda não teve sua

consolidação em termos de efetividade na prática pedagógica e até mesmo enquanto

política pública no Brasil.
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Vários pesquisadores têm discutido os possíveis caminhos que podem ser traçados

pela escola no tratamento da diversidade étnico-racial, para que os currículos

incorporem essa questão de maneira menos descontextualizada das condições sociais

e mais ativa, apresentando um rol de propostas baseadas fundamentalmente numa

reflexão sobre a práxis educativa de alunos e professores (VIANA, 2008, p. 5).

Hipoteticamente, entende-se que as lacunas existentes na total implementação da Lei

10.639/2003 em sala de aula sejam devido à despreparação dos docentes, os quais,

por vezes, sentem-se constrangidos em trabalhar o tema; à deficiente formulação

dos currículos, que pouco contemplam sobre o Ensino da História e Cultura

Afro-brasileira; e ao não interesse do poder central em desenvolver políticas sólidas

promovedoras de transformação na atual forma de organização da sociedade. Para

AGUIAR (2012, p. 127), um dos caminhos para a efetivação do plano de

implementação da lei é a oxigenação da articulação dos sistemas de ensino e a

sociedade civil organizada, que através de suas participações e fiscalizações,

possibilitam pressões que, certamente, culminaram em resultados almejados.

Fortalecer os Fóruns Permanentes de Educação e Diversidade Étnico-Racial (FP’s),

que foram constituídos a partir da elaboração de uma carta de compromisso com a

educação e a diversidade étnico-racial, assinada pelas Secretarias Estaduais de

Educação, MEC/SECAD, ONG's, IES (Instituições de Ensino Superior), Conselhos de

Educação, associações e entidades do movimento negro organizado, dentre outras

instituições, é uma grande possibilidade. 2 O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO

ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFROBRASILEIRA E AFRICANA EM SALA

DE AULA: AVANÇOS E RETROCESSOS A preocupação do movimento social negro

com a educação teve reflexos nas suas reivindicações efetuadas junto às estruturas

do país. A proposta do movimento social negro foi atendida, em grande parte, em 09

de janeiro de 2003, com a assinatura da Lei 10639/03. A Lei assinada pelo Presidente

da República, Luís Inácio Lula da Silva, e o então Ministro da Educação, Cristóvan

Buarque, altera dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei

9394/96 – LDB), tornando obrigatório o ensino da temática História e Cultura

Afrobrasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio das redes pública

e particular do país. Segundo a referida lei, a temática deve ser trabalhada no âmbito

de todo o currículo escolar, mas, preferencialmente, nas disciplinas de História,

Língua Portuguesa e Literatura e Educação Artística. Além dessa obrigatoriedade, a

Lei 10639/03 instituiu a data de 20 de novembro no calendário escolar como “Dia

Nacional da Consciência Negra” (ROCHA, 2006, p. 81). Explana o citado autor que, no
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dia 10 de março de 2004, a fim de regulamentar a Lei, o Conselho Nacional de

Educação aprovou o Parecer 003/2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e

Cultura Afro-Brasileira e Africana. O Parecer propõe uma série de ações pedagógicas

para o conjunto da escola, visando à implementação da Lei. Conforme AGUIAR

(2012, p. 114), o primeiro Estado a contemplar a temática afro-brasileira, ainda que

não necessariamente nos moldes da reivindicação histórica do ativismo negro

brasileiro, foi a Bahia, que em sua Constituição Estadual, promulgada em 1989,

expressava claramente a iniciativa e promoção de ações educativas que

contemplassem as questões históricas, raciais e culturais negras em suas práticas

pedagógicas. Em se tratando do estado de Sergipe, BISPO (2013, p. 8) relata que,

desde 1960, a organização de entidades culminava com a proposta do movimento

negro no estado para a valorização da cultura afro-brasileira. Já em 1980, foi criada a

Casa de Cultura Afro-sergipana, com a finalidade de apresentar traços da cultura

negra do estado e da articulação de grupos e eventos que discutiram a realidade

vivida pelos afro-sergipanos. Em 1991, criou-se o Fórum de Entidades Negras de

Sergipe (FNES), uma entidade que fortalece a iniciativa de promoção da lei 2.221/94.

Complementa a autora que certas reivindicações foram ações de combate ao racismo

e discriminação criadas pela inserção do ensino de História da África e da História da

Cultura Afro-brasileira em todas as modalidades de ensino, devido à visão

etnocêntrica perpetuada em suas representações. Apontada pela nova possibilidade

de enxergar o negro como impulsionador na produção de material didático com

outras perspectivas, a Lei 10.639/03 causa reflexões sobre o currículo e cotidiano

escolar, e é justamente por apresentar tensões na sociedade, que precisam ser

repensadas tanto pelo papel de formação que a escola poderá exercer sobre os

indivíduos quanto pela sua postura dentro do espaço educacional (BISPO, 2013, p.

9). Muitos são os estudos que abordam essa temática, tais como:

• “O uso da lei 10.639/03 em sala de aula”, por Guedes et. al (2003), tratou-se de uma reflexão

bibliográfica em cima de publicações já existentes, as quais versam sobre o referido tema. Inferiram

os autores que somente uma Lei não irá mudar a realidade do país e que o silêncio que reinou

durante décadas dentro da Escola sobre a questão do negro também não resultou em mudanças. O

sistema educacional ainda está em fase de desenvolvimento, diga-se de passagem, em um estágio

ainda prematuro, mas essas novas atividades e ideias finalmente estão se fazendo presentes, através

de projetos como o PIBID (Programa Institucional de bolsa Científica à Docência), que veio com

intuito de despertar a renovação de práticas educativas. Enfatiza-se, nesse estudo, uma primeira

experiência positiva em que algumas possibilidades foram abertas para novos trabalhos serem feitos
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na escola, inclusive com a participação de outros professores, estendendo-se, desta feita, o projeto

para outras turmas e também para uma capacitação para os docentes do colégio, em uma espécie de

curso de formação continuada. Tentou-se, por meio da realização deste projeto, levar para o aluno as

raízes que foram importadas do continente africano para o nosso território e, principalmente, as

interpretações e adaptações que foram desenvolvidas aqui e que fazem parte do nosso país,

verdadeiro mosaico de cores e significados que deve ser prestigiado;

• “Análise da Implementação da Lei 10.639/03 nas Escolas do Cariri Cearense”, por Silva et. al

(2012), teve o intuito de compreender e contextualizar a lei 10.639/03, que trata do ensino de

história e cultura africana e afro-brasileira e sua implementação nos Centros de Multimeios (CM) de

três escolas públicas estaduais nas cidades de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, na Região do

Cariri Cearense. De cunho descritivo, os estudiosos asseveram que discutir sobre os problemas

estruturais não é incomum. Muitos autores relatam dificuldades, principalmente na estrutura física,

acervo e formação profissional. Sendo a terceira a mais frequente, pois a não qualificação dos atores

responsáveis pelo cumprimento de tal tarefa torna-a insuficiente. O sistema educacional brasileiro é

falho e a implementação da temática afrodescendente nos centros de multimeios é quase inexistente.

O pouco que se faz é importante, mas não o suficiente para alcançar o objetivo proposto de se

estudar a história e a contribuição dos africanos na formação do Brasil e de seu povo e, com isso,

combater o racismo contra negros;

• “História e Cultura Afro-brasileira: um olhar sobre a Lei 10.639/2003 nas bibliotecas

escolares”, por Silva et. al (2014), analisou as ações desenvolvidas pelas bibliotecas escolares das

Escolas Estaduais de Juazeiro do Norte, Ceará, no que se refere à aplicação da Lei 10.639/2003, que

acrescentou e alterou, respectivamente, os artigos 26A e o 79B da Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional (LDB). O primeiro refere-se à obrigatoriedade de todas as instituições de ensino

fundamental e médio, públicas e privadas, incluírem, em seu currículo, o ensino da “História e Cultura

Afro-brasileira, 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”. O segundo artigo inclui no calendário escolar o vinte de novembro

como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’. Tratou-se de uma pesquisa etnográfica de natureza

qualitativa com delineamento bibliográfico, observação sistemática e entrevista. A pesquisa foi

ambientada em bibliotecas das 03 (três) maiores escolas estaduais, com a elaboração de um

levantamento do acervo relativo à Lei 10639/03. Procurou-se analisar, também, a utilização daquele

material pelos docentes e discentes das instituições visitadas, bem como contribuir com o

reconhecimento da importância da biblioteca escolar como instrumento social e pedagógico, além de

refletir sobre procedimentos de avaliação de seus serviços no processo de ensino. Neste sentido,

perceber a biblioteca como mediadora da informação. Esta pesquisa, por sua vez, fora desenvolvida

no âmbito do Núcleo Brasileiro, Latino Americano e Caribenho de Estudos em Relações Raciais,
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Gênero e Movimentos Sociais - N’BLAC, da Universidade Federal do Cariri (UFCA).

Entre os estudos, ainda é possível destacar outros que contribuirão para o enriquecimento do presente de

tema: História e Cultura Afro-brasileira em Sergipe: Notas sobre os antecedentes da Lei 10639 –

(1980 – 2003) de BISPO (2013); Notas sobre Política Pública referente à Educação Étnico-racial:

um olhar sobre o site da Secretaria Estadual de Educação de Sergipe, de BISPO (2011); A Lei

Federal 10.639/03 e o espaço de educação não-formal: possibilidades para o Museu

Afro-brasileiro de Sergipe (MABS), de SANTOS et. al (2011); A implementação da Lei 10.639/03

nas práticas pedagógicas de Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Parnaíba – PI,

de NÓBREGA (2015); Tensões e desafios para a implantação da lei 10.639/03 no município de

Itapetinga – BA, de SANTANA e ALVES (2010); Cultura Afro-brasileira e Educação: o processo de

implementação da Lei 10.639/2003 nas escolas públicas municipais de Belo Horizonte, de AVELAR

e VALENTIM (2010); Lei 10.639/03: por uma educação antirracismo no Brasil, de SILVA (2012); À

luz da Lei 10.639/03, Avanços e Desafios: Movimentos Sociais Negros, Legislação Educacional e

Experiências Pedagógicas, de ROCHA e SILVA (2013). 3 CONSIDERAÇÕES FINAIS Como já

mencionado, este trabalho tem a intenção de apresentar proposta aprovada para ingresso no Programa de

Pós-graduação em Educação da Universidade Tiradentes, no ano de 2016/1, e objetiva pesquisar o processo

de implementação da Lei 10.639/03, buscando verificar os possíveis avanços e retrocessos nas práticas em

sala de aula, através da identificação dos conteúdos do currículo escolar que dizem respeito às questões

raciais, do conhecimento das práticas escolares referentes ao ensino de história e da cultura Afro-brasileiro

e africano pelos docentes, além da análise dos principais efeitos destas práticas nos discentes. Reforça-se

ainda a hipótese norteadora: as lacunas existentes na total implementação da Lei 10.639/2003 em sala de

aula sejam devido à despreparação dos docentes, os quais, por vezes, sentem-se constrangidos em

trabalhar o tema; à deficiente formulação dos currículos, que pouco contemplam sobre o Ensino da História

e Cultura Afro-brasileira; e ao não interesse do poder central em desenvolver políticas sólidas

promovedoras de transformação na atual forma de organização da sociedade.

Tais práticas racistas impediram à população negra de ter acesso a um atendimento

educacional de qualidade por um significativo período da história e se faz presente

até os dias de hoje. Cogita-se momento decisivo para a construção e revisão

participativas dos planos de educação, os quais têm como intuito garantir a todas as

pessoas educação e de combater as desigualdades e exclusões presentes nos

sistemas de ensino do país. Neste sentido, fazem-se urgentes estratégias para a

inclusão de crianças e jovens negros que estão em situação de exclusão escolar,

metas de equalização com objetivo de superar desigualdades educacionais existentes,

e mudança do paradigma educacional vigente, de forma a garantir o atendimento

educacional de qualidade a todos os cidadãos (BRAZ, FELDES, ALMEIDA, 2015, p.11).
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