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1. RESUMO

Este trabalho pretende realizar uma análise da lei 10639 promulgada em 2003

que estabelece nas diretrizes e bases da educação nacional a inclusão no currículo

oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática da “História e Cultura Afro-

Brasileiras e o ensino afro-brasileiro nas instituições de ensino”. Adota-se como

metodologia revisão bibliográfica.

2. INTRODUÇÃO

Este projeto surgiu a partir do grupo estudos sobre o negro e a sociedade

formado por alunos da faculdade Zumbi dos Palmares sob a orientação da Prof.

Dra. Vera Cristina, tendo como formação : Bacharel em Sociologia Titulação:

Doutora em Ciências Sociais.

O estudo das tradições da cultura afro-brasileira está intimamente ligado com

promove uma grande alteração no conteúdo programático das escolas. O corpo

docente depara-se com universo de possibilidades oriundo de tradições africanas,

além da prática eurocêntrica tão arraigada em nossos padrões de ensino.

Pretende-se analisar junto a Carta Magna do nosso país, desde 1891 como é

tratado o tema da educação. Nos parâmetros, na constituição vigente é possível

verificar sua importância através destes artigos :

Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  (C.F. 2014)

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino; .  (C.F. 2014)

Neste contexto, Este trabalho tem como tema: Direito e Educação,

aplicabilidade da lei 10639/03.



3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo geral

Analisar quais são as dificuldades para a implantação da lei 10639

3.2. Objetivos Específicos

Verificar o alcance da lei 10.639 – que trata dos assuntos voltados aos estudos afro-

brasileiros, no resgate da autoestima do jovem negro e consequentemente, no sua

permanência nos bancos escolares.

4. METODOLOGIA

A lei 10639 / 2003 que interfere diretamente no conteúdo programático das

escolas. Após 11 anos de sua promulgação, pretende-se realizar uma revisão

bibliográfica para analisar este tema.

5. DESENVOLVIMENTO

Primeiramente, é importante ressaltar que a educação é premissa básica para

a formação do indivíduo como um ser social. De acordo com um dos maiores

estudiosos sobre discriminação e raça, Munanga defende que:

Aqui está o grande desafio da educação como estratégia na luta contra o
racismo, pois não basta a lógica da razão científica que diz que
biologicamente não existem raças superiores e inferiores, como não basta
a moral cristã que diz que perante Deus somos todos iguais, para que as
cabeças de nossos alunos possam automaticamente deixar de ser
preconceituosas. (MUNANGA, 2005, p.19)

É importante refletir sobre o ensino escolar antes da lei, que era pautado em

uma visão eurocêntrica. (Mattos, 2003). Há casos de negros vítimas de “bullying1”

veiculados na constantemente na mídia .

A Lei 10639/03 é uma medida das ações sócio- afirmativas que consistem

em:

Políticas públicas (e também privadas) voltadas à concretização do
princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos

1 Termo utilizado para descrever todo o tipo de discriminação e preconceito entre jovens nas escolas



da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional, de
compleição física e situação socioeconômica. (GOMES, 2001, p. 7)

A ausência de compreensão dos estudantes sobre a cultura afro-brasileira

pode gerar discriminação e preconceito entre os alunos.  A implantação da lei

10639/03, além de valorizar a cultura afro para toda a sociedade , visa promover a

inclusão do negro em sala de aula que muitas vezes sofrem com pensamentos

retrógados e informações distorcidas sobre o passado

6. RESULTADOS PRELIMINARES

No Brasil estão presentes inúmeras etnias e culturas. Somos um país

miscigenado, por isto, a lei 10639 é suma importância para a valorização da cultura

afro, a diversidade e contribui para promoção de um ensino de qualidade,

reduzindo a discriminação racial nas escolas.

A esse respeito, cabe destacar que após onze anos  da promulgação da lei

10639/03 (2003-2014) a sua aplicação  bem como as situações de discriminações

raciais  existentes no Brasil são, em larga medida, banalizadas pois não recebem a

atenção e respeito devidos.

Prova disso está no fato de que – em larga medida - professores não são

capacitados para ministrar o conteúdo relacionado à História e Cultura Afro-

Brasileira em sala de aula .

A ausência de compreensão dos estudantes sobre a cultura afro-brasileira

pode gerar discriminação e preconceito entre os alunos. A adoção do ensino de

tradições africanas nas escolas além de valorizar a cultura afro para toda a

sociedade, visa promover a inclusão do negro em sala de aula que muitas vezes

sofrem com pensamentos retrógados e informações distorcidas sobre o passado
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