
LEI 10.639/2003: CURRÍCULO, APICABILIDADE E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DAS/NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE CASCAVEL – PR[i]
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EIXO TEMÁTICO 18 – FORMAÇÃO DE PROFESSORES. NARRATIVAS E MEMÓRIAS

RESUMO: O presente artigo tem a finalidade de trazer à tona algumas percepções sobre lei 10.639 que
entrou em vigor no ano de 2003, tornando obrigatório o ensino da Cultura e da História dos povos negros,
bem como em relação à aplicabilidade no espaço escolar, mais precisamente, nas escolas municipais do
Município de Cascavel – Paraná. A partir de entrevistas empíricas, analisar como se dá o trabalho com a
lei, tendo em vista a prática docente, o uso do currículo e o trabalho com a história do povo negro em
sala de aula, levando em consideração a diminuição do preconceito e do racismo em sala de aula e
também a construção da identidade povo negro em relação ao seu grupo de pertencimento, pensando a
Lei e sua aplicabilidade na escola, como cumprimento da mesma e a garantia de direitos dos sujeitos
aprendentes.

Palavras-Chave: Lei 10.639/2003; Aplicabilidade; Espaço escolar; Currículo.

RESUMEN: El presente artículo tiene como objetivo sacar a la luz algunas percepciones sobre la ley
10.639 que entro en vigor en 2003, la obligatoriedad de la enseñanza de la cultura y la historia de los
negros, así como en relación con la aplicabilidad en la escuela, más precisamente en las escuelas
municipales de la ciudad de Cascavel - Paraná. De las entrevistas empíricos, analizar cómo está
trabajando con la ley, con el fin de la práctica docente, el uso del plan de estudios y el trabajo con la
historia de los negros en el salón de clases, teniendo en cuenta la reducción de prejuicios y el racismo en
el aula y también la construcción de la identidad a los negros en relación con su pertenencia a un grupo,
el pensamiento de la ley y su aplicación en la escuela, y cómo cumplir con ella la garantía de los derechos
de los sujetos educandos.

Palabras clave: Ley 10.639/2003; Aplicabilidad; Escuela; Curriculum.

Palavras Iniciais

Em 2013, enquanto coordenador pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Cascavel e
pesquisador das questões pertinentes à Diversidade, dentre elas a Diversidade Étnica, resolvi ofertar um
curso de formação de 40 horas sobre o assuntos para professores da Rede Municipal de Ensino de
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Cascavel, Ensino Fundamental, Fase I. A princípio, trabalharia sobre como encaminhar as questões dentro
do espaço escolar, que atendessem ao que está proposto explicitamente em lei. Porém, com o passar dos
encontros, percebi que muitos professores não tinham o entendimento sobre a temática e nem mesmo o
conhecimento sobre a lei, portanto se fazia mais que necessário um trabalho mais aprofundado
garantindo que houvesse a efetivação da lei nos espaços escolares como forma de garantia para os alunos
negros e não negros, visando a superação do preconceito racial e do racismo e a construção da identidade
dos sujeitos que compõe este espaço de aprendizagem.

Assim este curso me trouxe algumas percepções, das quais apresentarei no decorrer do texto que contará
com três partes: a formação dos professores, o trabalho com a lei e com o currículo e os resultados
obtidos com o grupo de estudos.

A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES

Quando pensamos na formação dos/as professores/as, pensamos na formação inicial destes sujeitos, que
na grande maioria, são pedagogos/as[iii]. Não se pode negar também que há a formação continuada,
mas é importante ressaltar que nem a formação inicial, nem a continuada dão conta da formação integral
dos sujeitos, há a necessidade em estudar, buscar conhecimentos e sistematizar tais conhecimentos para
utilizá-los em sala de aula no processo de ensino e aprendizagem, pautado em uma prática reflexiva, que
parte do princípio de um trabalho articulando a teoria e a prática, tendo como resultado a práxis, como
sugere Pérez Gómez (1999, p. 29)

A reflexidade é a capacidade de voltar sobre si mesmo, sobre as construções sociais,
sobre as intenções, representações e estratégias de intervenção. Supõe a
possibilidade, ou melhor, a inevitabilidade de utilizar o conhecimento à medida que
vai sendo produzido, para enriquecer e modificar não somente a realidade e suas
representações, mas também as próprias intenções e o próprio processo de
conhecer.

Assim, compreendendo esse processo, propus à Secretaria uma formação que atendesse a lei
10.639/2003 em seu aspecto legal, de cumprimento de lei que altera a LBD 9394/1996, passando a reger
o seguinte:

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

§ 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.

§ 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 (LDB 9394/96).

Pensando na importância do trabalho com a lei e no direito que os alunos tem em sistematizar um
conhecimento, que possibilita a construção de um sujeito integral e tendo a escola como um espaço de
culturas e identidades, local de manifestações, expressões e cidadania, que formamos uma turma com 40
professores dos anos iniciais das escolas municipais de Cascavel. O curso teve a duração de 40 horas, e
ocorreram fora do horário de aula, a adesão ao curso foi grande, sobrando professores em lista de espera
para nova turma. Isso no intuito de trazer aos professores/as uma formação que fornecesse condições
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para que estes reflitam sobre o modo pelo qual se forma a si e aos educandos presentes em sala de aula.

Assim, pensei em alguns conteúdos e assuntos pertinentes para o trabalho a ser realizado com os
professores/as que trouxessem uma formação significativa e de relevância para a prática docente dos
mesmos. Entre os assuntos a serem trabalhados estavam os termos corretos, o trabalho com a temática
nas diferentes áreas do conhecimento em forma de encaminhamentos metodológicos e a lei em questão.

No primeiro encontro levei a lei e trabalhei a obrigatoriedade. Minha surpresa foi, que muitos professores
desconheciam a lei, quiçá também a sua importância. Mediante tal exposição, percebi a necessidade de
explorar a lei, pois se não há conhecimento a respeito, também não há o trabalho com o que propõe a lei.
Fazendo com que se encontre uma maneira correta de abordar esta temática ou assunto no espaço da
sala de aula, tendo em vista não cair na redundância ou comodismo de trabalhar assuntos rotineiros,
como por exemplo, limitar o estudo do negro no Brasil ao período escravagista, despertando a falsa
impressão de que não foi deixado um legado cultural, com apenas sua força de trabalho se fazendo
presente ou ainda, apenas aspectos da dança, culinária, artesanato entre outros.

No que tange às culturas afrodescendentes, é importante aprendê-las dentro do
princípio da diversidade, já que, em função dos diferentes grupos culturais africanos
que aportaram no território brasileiro, se desenharam aqui modelos diferenciados de
culturas afrodescendentes. (PEREIRA, 2007; p. 59).

Portanto, compreendendo que o papel do professor/a em sala de aula é ser aquele/a que transmite
conceitos, que serão aprendidos; a partir de uma sistematização; pelos alunos como conhecimento
científico, conhecimento verdadeiro, como formula Saviani, “o trabalho educativo é o ato de produzir
direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e
coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 1995, p. 17)..Por tal motivo, estudar a formação do
professor, no que tange a sua visão sobre a lei, sobre a história do negro, é crucial para se perceber em
que medida a escola está preparada para lidar com a questão racial.

Assim, a partir da leitura da Lei 10.639/2003 e da LDB, em seu artigo 26[iv] “A”, percebi que era
necessário voltar ao currículo e averiguar como está posto e a partir disso encaminhar um trabalho que se
voltasse ao cumprimento da lei, pois, no discurso dos/as professores/as isto não era contemplado no
espaço da escola e ainda quando se fazia, aparecia em datas comemorativas como 13 de Maio e 20 de
Novembro, trabalhando aspectos que favoreciam recortes da cultura africana ou do povo negro e muitas
vezes reforçavam os estereótipos de preconceito e racismo.

Mediante ao exposto pela turma de professores, resolvi gravar uma aula que falaria sobre o trabalho com
a diversidade étnica, a partir da lei 10.639/2003 em sala de aula. Parti do seguinte questionamento para
reflexão: Como o trabalho com a diversidade étnica é abordado em sala de aula?
Que situações já apareceram em sua sala de aula e como você abordou tal situação?
As falas[v] traziam os seguintes aspectos:

Professor 1 (turma de 4º ano) – “Em minha turma, quando eu trabalhei sobre o 13 de maio, eu
falei ‘pros’ meus alunos, que era importante que os negros fossem libertos e que foi pela Princesa
Isabel que eles (os negros) tiveram sua liberdade.”

Professor 2 (turma de 3º ano) – “Minha aluna; que é moreninha (negra); disse que ‘tava’
assistindo a novela das 6 e viu que os negros tinham sido expulso do centro, pois ia passar uma
rua ali e tiveram que ir para o morro. Ela me questionou se isso era correto. Eu disse que era
história e que os negros não tinham direitos”.

Professor 3 (turma de 5º ano) – “Minha turma não alunos dessa ‘cor’, não vejo a necessidade de
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trabalhar muito este assunto. Acho que temos que trabalhar todos os grupos (...). Os alemães
foram importantes, os italianos também e eles também foram humilhados e escravizados (...).

Professor 4 (turma de 2º ano) – “Eu tenho uma aluna bem escurinha. E o cabelo dela é daqueles
bem ruim de lidar (risos). Um dia ela me falou que ‘tavam’ rindo do cabelo dela e eu falei pra ela
que não era pra ligar e disse que era para ela pedir pra mãe dela amarrar bem preso o cabelo
dela que aí eles não iam mais rir dela” – questionei por que esse encaminhamento e ela
respondeu que ela vinha com o cabelo bem armado, bem volumoso.

Professor 5 (Pré-escola) – “Estava trabalhando sobre a identidade e os alunos teriam que fazer
um autorretrato e um aluno meu, negro, veio e pediu que eu apontasse o lápis ‘cor de pele’ pra
ele pintar seu retrato. Questionei, se essa cor era igual a dele, ele balançou a cabeça dizendo que
sim. Eu lhe disse que achava que não e pedi para que ele colocasse o lápis comparando com a
sua pele, ele então percebeu que não era. Foi até sua carteira e me trouxe o lápis marrom para
eu apontar”.

Diante das falas dos/as professores/as é possível perceber que não há uma compreensão do que é o
trabalho sobre a diversidade étnica, nem de como encaminhar este trabalho em sala de aula e muito
menos sobre quais foram as condições pelas quais o povo negro passou pelo processo de escravização e a
diferença deste grupo étnico em relação aos demais. Em relação ao que se refere à postura do/a
professor/a diante da questão racial em sala de aula, fica notório que muitas vezes atua como
mantenedor difusor do preconceito racial entre os alunos, sendo por omissão, ou nas declarações
preconceituosas ou racistas ou pelo fato de desconsiderar a questão e tratá-la como um problema menor,
imperceptível ou inexistente.

Portanto, a formação de profissionais da educação precisa necessariamente trazer à tona o objeto de
trabalho que é a formação dos alunos e que esta se dê de maneira integral. Para tal, faz-se necessário ter
uma intencionalidade para que se alcance tal objetivo, inclusive no trabalho com a diversidade, como
propõe Nilton Duarte

O trabalho educativo é, portanto, uma atividade intencionalmente dirigida por fins.
Daí o trabalho educativo diferenciar-se de formas espontâneas de educação,
ocorridas em outras atividades, também dirigidas por fins, mas que não são os de
produzir a humanidade no indivíduo (DUARTE, 1998, p.88).

Assim, foi necessário ir além e observar o currículo com vistas a mensurar qual é o norte que se tem
neste documento que norteia a prática educativa em sala de aula e que venha garantir a efetivação da
aplicabilidade da lei no espaço escolar.

O TRABALHO COM A LEI E COM O CURRÍCULO

Para dar continuidade do trabalho com a lei, foi necessário remeter ao currículo municipal. Desde de 2008
o município de Cascavel-PR, usa como norte da pratica educativa o Currículo Para Rede Pública de Ensino
de Cascavel, pautado no materialismo histórico-dialético, por entender tal concepção teórica como norte
para o trabalho efetivo com alunos oriundo, sua maioria, de classe trabalhadora, portanto, uma
concepção teórica que “aponta um homem a ser formado e orienta um caminho de construção social,
ainda que não haja a explicação de visão de mundo na qual esteja fundada” (Currículo Para Rede Pública
de Cascavel, 2008, p. 9).

Essa concepção teórica e método, segundo Moraes,
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“consiste em elevar-se à síntese de múltiplas determinações [...], um meio de o
pensamento apreender o concreto, um meio de reproduzir esse concreto no processo
do conhecimento. De modo algum este caminho se configura como um processo de
gênese do próprio concreto. Ao contrário do que afirmam as ilusões idealistas, as
categorias refletem a realidade, não a criam” (MORAES, 2000, p. 33).

Assim, o método adotado:

privelegia o conhecimento da totalidade de relações nas quais o homem se envolve
[...] considera o homem como aquele que é capaz de perceber que a construção de
uma nova sociedade passa pelo conjunto de ações de todos os homens que lutam
por objetivos comuns [...] valoriza o saber historicamente reproduzido e acumulado
pelos homens (SEED/PR, 1896, p. 12).

O método materialista histórico-dialético justifica por ter como proposta de educação, de sociedade e de
homem que se quer. Compreendendo, portanto a escola como espaço permeado por contradições, sendo
sua função possibilitar o processo de ensino e aprendizagem com qualidade para a possível emancipação
da classe trabalhadora.

Compreendendo dessa forma, o olhar para o currículo precisa permitir a compreensão da formação de um
sujeito integral. Em sendo assim, o sujeito integral precede portanto, da apropriação do sujeito em
relação ao conhecimento, assim, “quanto mais o individuo apropria-se da cultura material e intelectual,
mais ele se humaniza” (Currículo Para Rede Pública de Cascavel, 2008, p. 13), tornando-se assim um
sujeito integral.

Partindo desse pressuposto, quando olhamos para o discurso de professores/as sobre a diversidade
étnica, é possível perceber que ainda não houve a apropriação destes conceitos, fazendo-se necessário
um trabalho a partir do currículo, que possibilite o professor contemplar a lei, mas não só isso,
contemplar também um trabalho de desconstrução do preconceito e do racismo, além de um trabalho
com a verdadeira história do povo negro. Assim, analisando o currículo da rede municipal de Cascavel –
Pr, foi possível perceber que o trabalho voltado às questões da diversidade étnica é na disciplina de
História no 3º ano, trabalhando no eixo estruturante Sociedade – A História dos povos
Afrodescendentes/africanos e no eixo estruturante Cultura – Cultura Afrodescendente e africana. No eixo
trabalho; que norteia a concepção teórica e onde poderia ser explorado bem a questão para desconstruir
conceitos equivocados, não traz nenhum conteúdo que possibilite tão ação docente do professor com este
eixo.

Mediante a tal analise, realizamos um estudo aprofundado com os professores, onde o grupo foi separado
em pequenos 8 grupos e cada ficou responsável por uma disciplina das áreas do conhecimento, ficando
apenas de fora a língua estrangeira, que neste município, a língua trabalhada é o espanhol.

O trabalho a seguir foi de olhar para o conteúdo da disciplina, tendo como princípio norteador a concepção
de homem e sociedade pressupostos no currículo da rede municipal de ensino de Cascavel, e analisar, a
partir da lei, quais os conteúdos são possíveis ser trabalhados em sala de aula, visando assim a efetivação
da lei.

A partir deste trabalho, foram levantadas as seguintes proposições em relação às áreas de conhecimento:

• Língua portuguesa: trabalho com os diferentes Gêneros Discursivos[vi], trazendo autores,
personagens, dados sobre a realidade e o povo negro, nos diferentes gêneros como poema, narrativas,
notícias, contos, entre outros;

• Ensino religioso: divindade relacionadas com os elementos da natureza, princípios, ritos, símbolos do
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candomblé e as umbanda;
• Matemática: a origem matemática é do continente africano, jogos africanos, tais como o mancala;
• Ciências: trabalho com as características fenótipos e genótipas, questão da pele, do cabelo, do nariz,

da boca. Cuidado com o meio ambiente, sendo o mesmo reconhecido como sagrado para esse grupo
étnico. Plantio, agricultura (lembrando do antigo Egito), alimentos oriundo do continente africano
utilizado no dia a dia em nosso país. Produção de lixo.

• Geografia: localização espacial a partir de mapas, diferentes tipos de moradia, organizações de
quilombos. Tipos de profissões de hoje e antigamente, levando em consideração o trabalho que
desenvolveram no processo de construção da nação brasileira;

• História: Colonização, vinda (com a verdadeira história descontruindo alguns conceitos construídos
historicamente) do povo negro para o Brasil, construção miscigenada da sociedade brasileira e
grandeza da diversidade étnica de nosso país, o trabalho desenvolvido ontem e hoje e a cientificidade
do trabalho desenvolvido pelo povo africano, e a construção da identidade do povo negro a partir da
história;

• Arte: artistas africanos, obras de arte que tragam a temática, danças, pinturas corporais;
• Educação física: corporeidade africana, dança, jogos e brincadeiras africanas.

Mediante as contribuições dos/as professores/as, foi solicitado às coordenações pedagógicas das
escolas que introduzissem nos planejamentos, tais possibilidades de trabalho com a diversidade a
aplicabilidade da lei em sala de aula. Como tarefa, os professores deveriam acompanhar o
desenvolvimento das aulas, fazer relatórios e socializar nos encontros que se seguiram.

O resultado foi interessante, ao ler os relatórios foi possível constar que:

“É um trabalho possível. Há muito que estudar sobre o assunto. As atividades diferenciadas
trazidas pelos professores, foram bem interessante, os alunos se envolveram no processo e a
avaliação foi positiva” – F. (professora do 5º ano).

“Quando levei pra minha sala de aula os livros ‘As tranças de Bintou’ e ‘Princesa Arabela,
mimada que só ela’, comecei a questionar como eles imaginavam que era a princesa da
história. As alunos trouxeram várias percepções pautadas no eurocentrismo. Como foi
importante desconstruir conceitos equivocados e construir que há sim reis, rainhas, príncipes
e princesas africanos e perceber a alegria de alunos em se identificarem com a sua etnia. Já o
outro livro, ao trabalhar fizemos uma reflexão sobre os penteados que podem ser feitos com
nosso cabelo. O livro traz imagens. Então propus um dia de salão de cabelereiro, onde os
meninos e meninas participaram fazendo penteados diversos. Foi importante trabalhar que
não há cabelos bons ou ruins e sim que nosso cabelo tem uma função social” – M. (professora
do 2º ano).

“Quando fui trabalhar o eixo trabalho e solicitei que os alunos pesquisassem que tipos de
trabalho o povo negro desenvolveu durante o período de escravização, meus alunos
trouxeram dados ‘interessantíssimos’, como por exemplo que eles desenvolviam a profissão
de acordo com seu conhecimento. Articular e sistematizar isso com os alunos, foi
impressionante” – J. (professora do 4º ano).

Ao analisar os relatórios, foi interessante perceber o trabalho realizado e com qualidade nas escolas, a partir
dos conteúdos do currículo. Importante ressaltar que, é necessário compreender a lei para sua efetivação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do processo de formação, foi possível perceber que há muito ainda a se estudar sobre as questões
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pertinentes a historicidade do povo negro e sobre a lei em questão, porém, é notável que ao se efetivar um
trabalho com a temática em sala de aula, é possível perceber que a aplicabilidade da lei pode acontecer no
interior da escola, com vistas a formação de um sujeitos integral.

Neste sentido,

“a escola tem um papel político essencial, que é de lutar pela socialização do
conhecimento cientifico, lutar para que ele não esteja ao alcance somente da classe
dominante, mas sim que a educação possa cada vez mais possibilitar o
enriquecimento individual por parte do indivíduo. A finalidade da escola é, portanto,
garantir que os conhecimentos ultrapassem o pragmatismo da vida cotidiana e
aproximar os indivíduos da produção cultural mais elevada já produzida pela
humanidade (Currículo Para Rede Pública de Cascavel, 2008, p. 17).

Quando falamos desse acesso à elevada produção cultural, não se pode pensar no modelo de história pautado
apenas contada pelos vencedores. Isto mesmo que propõe a lei 10.639/2003, que nos espaços escolares seja
contada uma outra perspectiva histórica, que traga aos/as alunos/as negros/as e não negros/as a
desconstrução do preconceito e do racismo, além de possibilitar compreender melhor nossa formação cultural
enquanto nação brasileira e acima de tudo trazer para os alunos a possibilidade da construção da identidade
étnica.

Com a formação dos/as professores/as foi possível perceber que o trabalho e a efetivação da lei podem
acontecer. Quando pensamos em formação continuada, a mesma precisa favorecer este processo. Investir
neste sentido é imprescindível, além de ser algo obrigatório, proposto em lei e ser direito dos alunos e
contribuir com a proposta curricular, que é a formação de um sujeito integral.
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