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Introdução 

 No ano de 2003 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 9394/96) foi alterada pela Lei Federal Nº 

10639/2003, que institui a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de 

ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, devendo esse ensino abranger todo o currículo escolar [1]. A Lei 

10639 resulta de uma antiga e legítima luta de educadores e ativistas do Movimento Negro no Brasil pela valorização da 

contribuição dos africanos escravizados e de seus descendentes para a construção da nação brasileira. Desse modo, 

apresenta para a escola, os professores e os processos formativos de docentes, o desafio de atuar, entre outras questões, 

no combate ao racismo e às discriminações raciais que atingem particularmente os negros. Entende-se que promover a 

educação das relações raciais e trabalhar pelo fim das desigualdades raciais e sociais, não é papel exclusivo da escola, 

mas é também papel dessa instituição educativa que atua na formação de subjetividades, na construção de identidades. 

[2]. Contudo, apesar da importância dessa legislação, especialmente em função do papel da escola na construção de uma 

sociedade mais justa e humana, observações empíricas indicam que o conteúdo da Lei não tem ganhado o devido espaço 

no currículo de escolas de ensino fundamental. Passados mais de 10 anos da promulgação da Lei 10639 questiona-se 

como tem se dado o processo de implementação dessa norma na escola básica. O presente estudo tencionou analisar o 

processo de implementação da Lei 10.639/03 na escola fundamental focalizando, mais especificamente, as dificuldades 

dos professores dos anos iniciais em aplicar a Lei. 

 

Material e métodos 

 Considerando os propósitos deste estudo a metodologia qualitativa foi considerada como caminho mais pertinente.  

Conforme Gaskell (2002, p. 68) a intenção da pesquisa de natureza qualitativa “não é contar opiniões ou pessoas, mas 

ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em questão”. [3]. Sendo 

assim, optou-se por realizar um estudo exploratório que foi desenvolvido em duas etapas: a primeira etapa envolveu 

revisão bibliográfica e a segunda etapa consistiu em pesquisa de campo com aplicação de questionários para professores 

de três escolas públicas da cidade de Montes Claros que atuam em anos iniciais do ensino fundamental. A escolha das 

escolas foi aleatória e considerou a facilidade de acesso e o interesse da instituição em participar da pesquisa. 

 

Resultados e discussão 

Estudos que tratam da implementação da Lei 10639 apontam que a abordagem do conteúdo dessa legislação pelas 

escolas não tem se colocado como prioridade, acontecendo, em geral, nas efemérides. [4]. Entre as razões, ou 

dificuldades para a educação racial não ser considerada uma prioridade nas escolas brasileiras encontra-se o mito da 

democracia racial – a crença de que brancos e negros possuem oportunidades iguais de mobilidade social, quando dados 

estatísticos têm demonstrado a exclusão educacional e social da população negra no Brasil. [5]. Os negros, que 

representavam 45% da população brasileira no ano de 1999, compunham, respectivamente, 64% e 69% do contingente 

pobre e indigente. [6]. Em relação à exclusão escolar, conforme dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), publicados em 1999, é da ordem de 25% o índice de analfabetismo presente entre a população negra de 25 anos 

ou mais, enquanto na população branca este índice é de 10,4%. [7]. A gravidade da condição educacional dos negros 

aparece de forma alarmante quando são comparados negros mais jovens com negros mais idosos - segmento que padece 

de altíssimo nível de analfabetismo: 70% em um total de três milhões, e entre as mulheres, quase 90%.  [8]. 

Em pesquisa sobre a implementação da Lei 10639 na educação escolar quilombola, na região norte-mineira, 

constatou-se que os professores, apesar de terem participado de “capacitação” sobre o tema, encontraram dificuldades 

quanto à limitação de material bibliográfico para aprofundamento de estudos e de recursos didáticos para desencadear 

ações de valorização da identidade negra. [9]. Recente investigação que analisa a implementação da citada Lei nas 

diferentes regiões do Brasil aponta os fatores que dificultaram esse processo, a saber: faltam informações sobre o tema; 

faltam recursos didáticos; e faltam recursos financeiros.  
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Em relação ao estudo de campo realizado em escolas públicas de Montes Claros, que contou com a participação de 

três escolas e 35 docentes dos anos iniciais do ensino fundamental, os dados parciais indicam que é preciso investir em 

materiais didáticos e na formação de professores para aplicação da Lei 10639 – isso porque apenas 17 professores 

atestam que conhecem a Lei; 17 afirmam que não trabalham o conteúdo proposto pela Lei; e 10 docentes informam que 

têm dificuldades para implementar a legislação entre as quais: a falta de recurso didático, a dificuldade em encontrar 

atividades para desenvolver o conteúdo da Lei, e a falta de conhecimento ou pouca informação acerca da legislação. 

Ressalta-se, no contexto estudado, que docentes que não conferem prioridade ao conteúdo da Lei não o fazem apenas 

por conta do mito da democracia racial, mas porque não há cobrança desse conteúdo em avaliações sistêmicas. 

 

Conclusão 

 Embora partindo do entendimento de que a realidade não pode ser mudada apenas por força legal, a implementação 

da Lei 10639 revela-se fundamental para a promoção da educação racial na escola básica. Os estudos acerca desse 

objeto têm indicado que essa legislação, em que pese sua importância para a formação ética dos estudantes, não tem 

ganhado a devida atenção dos docentes. Nesse sentido, apesar de reconhecer a necessidade de políticas sociais, de 

programas e projetos que invistam nas condições de trabalho dos professores da escola fundamental, a investigação 

realizada aponta o importante papel a ser desempenhado pelas Universidades nos processos de formação de professores 

para a educação das relações raciais e o combate ao racismo. Ademais, o estudo revela a necessidade de ampliar as 

investigações sobre a aplicação da referida norma não apenas em escolas de Educação Básica, mas no âmbito das 

instituições de ensino superior. 
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