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- Educação Escolar: Espaço sociocultural e institucional

responsável pelo trato pedagógico do conhecimento e da 
cultura. (PCN`S)

- Objetivos deste trabalho: 

-Analisar a aplicabilidade da lei 10.639 nas escolas estaduais 
sob jurisdição da 3ª CREDE, todas estaduais, e como os 
educadores trabalham essa temática nas diversas 
disciplinas do ensino médio; 

-Identificar como a implementação da lei 10.639 contribui para a 
diminuição do preconceito racial nas escolas analisadas.

 INTRODUÇÃO:



IV Colóquio Abrindo Trilhas para os  Saberes.

- Fundamentação para este artigo em: Munanga (2008);

Gomes (2003, 2006), Guimarães (2008); Lopes (2006);

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História  Afro

brasileira e Africana; Orientações e Ações para Educação 
das Relações Étnico-Raciais (MEC). 

- Metodologia:  Consulta a bases de dados acerca de 
mecanismos da gestão e do currículo escolar; 
Pesquisa bibliográfica e de campo tipo quanti-
qualitativa (aplicação de questionários abertos e 
fechados, depoimentos de coordenadores escolares, 
professores e alunos).

    

INTRODUÇÃO:
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SOBRE A PESQUISA: 
A pesquisa realizada foi de base amostral sendo o público alvo 
três escolas estaduais (Dados de 2010): 
- EEEP Júlio França no município de Bela Cruz, turma do 1º ano 
de enfermagem tempo integral (aplicação de questionário a 39 
alunos e 06 professores) e entrevista com a Coordenadora 
Escolar; 
- EEM Liceu de Acaraú- Maria Alice Ramos Gomes, no município 
de Acaraú, turma do 3º ano B tarde (aplicação de questionário a 
32 alunos, 05 professores) e entrevista com a Coordenadora 
Escolar; 
- EEM Liceu de Itarema- Valdo Vasconcelos Rios, no município 
de Itarema, turma do 2º ano noite (aplicação de questionário a 
27 alunos/06 professores).



DISCUSSÃO ACERCA DAS CONCEPÇÕES FUNDAMENTAIS 
RELACIONADAS AO TEMA.

Movimento pré-lei 10.639: Celebrações do tricentenário da 
morte de Zumbi dos Palmares, em 1995, culminando com a 
Marcha Zumbi; Criação do Grupo de Trabalho Interministerial 
(GTI) com objetivo de discutir políticas públicas para a 
população negra;

Encontra-se ainda: Pouca pesquisa relacionada ao resgate 
da cultura africana no nosso país; Falta de disciplinas nos 
cursos de formação de professores que trabalhem com a 
temática; Falta de material didático que oferte suporte para os 
educadores.



1.1 Aplicabilidade da Lei 10.639 nas Escolas Estaduais sob Jurisdição 
da 3ª CREDE.

 A implementação da Lei 10.639 nas escolas estaduais que 
compõem a 3ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da 
Educação (3ª CREDE) ocorreu e ocorre com o apoio e 
orientação pedagógica do Núcleo Regional de 
Desenvolvimento da Escola e da Aprendizagem (NRDEA): 
Trabalho de formação continuada; Estudo e acompanhamento 
aos professores nas unidades escolares.

3ª CREDE/Ano de 2008: Primeira ação- Estudo da Lei 10.639 e 
suas diretrizes(Formação na 3ª CREDE e nas escolas: 
momento de orientação pedagógica, debates, leitura de textos 
sobre a temática, projeção de imagens para reflexão da 
comunidade escolar). Foco dessa etapa: Socializar e discutir o 
tema com os educadores.



1.1 Aplicabilidade da Lei 10.639 nas Escolas Estaduais sob Jurisdição 
da 3ª CREDE.

-Segunda ação: Inserção nos planos de curso das 
diversas disciplinas conteúdos relacionados à cultura 
afro-brasileira. (Orientação da Secretaria de Educação do 
Estado- SEDUC);

-Foco: Para que de fato o ensino da História e da Cultura 
Afro-brasileira e africana não seja trabalhado de forma 
pontual, os planos de curso dos educadores, nas 
diversas disciplinas, devem contemplar a temática e, 
serem realmente discutidos em sala de aula. 



1.1 Aplicabilidade da Lei 10.639 nas Escolas Estaduais sob Jurisdição 
da 3ª CREDE.

 Na região da 3ª CREDE: As escolas já incluíram oficialmente 
em seus planos de curso o ensino da História e Cultura Africana 
e Afro-brasileira:
- Relato de uma experiência: Centro Educacional de Jovens e 
Adultos/ CEJA Padre Antônio Tomás/Acaraú. O que informou a 
coordenação escolar por depoimento e relatório:

O CEJA Padre Antônio Tomás realiza planejamento coletivo em que é tratada a 
organização da abordagem dos conteúdos em sala de aula, enfocando 
habilidades e conteúdos diversos, como: conhecimento e valorização da 
história dos povos africanos e da cultura afro-brasileira na construção 
histórica e cultural brasileira, percebendo as formas de resistência, o resgate, 
e a presença da cultura negra na sociedade brasileira, a chegada dos negros 
no Brasil, o tráfico de escravos, entre outros. (Coordenação Escolar)



1.2. Currículo, Escola e Relações Étnico-Raciais.

Foco: Analisar como as escolas estaduais que fazem 
parte da região da 3ª CREDE estão aplicando a Lei 10.639, 
se de uma forma sistemática e reflexiva ou se apenas 
para cumprir a obrigação dessa lei.

-Currículo: Muitas das questões relacionadas à 
diversidade étnico-racial estão presentes tanto nos 
objetivos a serem alcançados como nos conteúdos a 
serem trabalhados em alguns dos Temas Transversais, 
especialmente Ética e Pluralidade Cultural.



1.2. Currículo, Escola e Relações Étnico-Raciais.

-Escola e Relações Étnico-Raciais: Quando for 
contemplado, no espaço de sala de aula, assuntos de 
interesse de negros e brancos, e quando o professor 
passar a tratá-los de forma igualitária, estará, portanto 
conseguindo, um status de igualdade. Enquanto isso não 
ocorre, vemos em alguns relatos de trabalhos 
desenvolvidos com essa temática a revelação do nível de 
exclusão traduzido no plano da Violência Simbólica a que 
estes alunos estão submetidos.



1.3- Resultados:

-TABELA 1: EM SUA ESCOLA SÃO ESTUDADOS CONTEÚDOS SOBRE O 
ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFRODESCENDENTE?    - 
EEEP JÚLIO FRANÇA.

Fonte: Questionário de base amostral aplicado na turma do 1º ano A/Integral
 Enfermagem. (Dados/2010).



1.3- Resultados:

- TABELA 1/ Considerações: Apesar de boa parte dos alunos desta 
turma analisada não conhecerem a redação da lei 10.639, a mesma é 
trabalhada na escola, comprovada pelo depoimento de 30 alunos;

- Nesta escola destaca-se o trabalho das disciplinas História, Português, Artes e 
Temáticas, Práticas e Vivências em relação à implementação da lei 10.639. Os 
próprios professores relataram a forma que acontece o planejamento das ações 
relacionadas à temática em estudo. A professora de Filosofia nos revelou: “O 
planejamento ocorre baseado no próprio estudo da lei, que regulariza o ensino 
afro-brasileiro”.

- Depoimento da Coordenadora Escolar: 
Nós iniciamos o trabalho com a lei 10.639 já na semana pedagógica quando a 
gente vai reformular os planos de cursos, nós temos a preocupação de inserir a 
cultura afro nos nossos planos para que não haja problema posteriormente em 
estar querendo enquadrar esses conteúdos dentro do que foi proposto para o ano. 

Fonte: Entrevista realizada com a coordenadora escolar e aplicação de 
 questionário aos alunos e professores/ (agosto de 2010).



1.3- Resultados:

-TABELA 1.1: EM SUA ESCOLA SÃO ESTUDADOS CONTEÚDOS SOBRE O 
ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFRODESCENDENTE?    -  
EEM LICEU DE ACARAÚ.

Fonte: Questionário de base amostral aplicado na turma do 3º ano B do Ensino Médio/
Turno Tarde.(Dados/2010)



1.3- Resultados:

CONSIDERAÇÕES TABELA 1.1:
 

No Liceu de Acaraú dos 32 alunos pesquisados 
20(62,5%) afirmaram que não se trabalha com o 
ensino afrodescendente e 12(37,5%) mencionaram que 
muito raramente o professor faz referência a temática. 
Esses dados confirmam o depoimento dos alunos em 
que apenas 1(dos pesquisados)  nos revelou que 
conhece a lei 10.639. 

 



1.3- Resultados:

-TABELA 1.2: EM SUA ESCOLA SÃO ESTUDADOS CONTEÚDOS SOBRE O 
ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFRODESCENDENTE?    -  
EEM LICEU DE ITAREMA.

Fonte: Questionário de base amostral aplicado na turma do 2º ano B do Ensino Médio/
Turno Noite. (Dados de 2010).



1.3- Resultados:

CONSIDERAÇÕES TABELA 1.2: 

Dos 27 pesquisados, 22(81%) confirmaram que os professores 
trabalham com a lei e apenas 5(19%) revelaram que muito 
raramente se fala desta temática.

E as disciplinas que mais enfocam o estudo, citadas pelos 

alunos, são: História, Artes, Sociologia e Educação Física. 

Percebe-se que nesta instituição escolar o trabalho com a 

temática sobre africanidade concentra-se em duas áreas: 

Ciências Humanas e Linguagens e Códigos.



1.3- Resultados:

-GRÁFICO 2: DEPOIS DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639 DIMINUI A 
QUESTÃO DO PRECONCEITO RACIAL NA SUA ESCOLA? - EEEP JÚLIO 
FRANÇA.

Fonte: Questionário de base amostral aplicado na turma do 1º ano A Integral/ 
Enfermagem. (Dados/2010).



1.3- Resultados:

CONSIDERAÇÕES GRÁFICO 2: 

No caso da EEEP Júlio França os educandos afirmaram os 
seguintes dados: dos 39 pesquisados, 30(77%) disseram 
que diminuiu o preconceito racial e 9(23%) afirmaram que 
não. Percebe-se assim o efeito do trabalho que vem sendo 
empreendido  na visão dos alunos no combate ao 
preconceito racial. Outro dado interessante: o tipo de 
preconceito mais citado pelos alunos, que eles já tenham 
sofrido na escola, relaciona-se ao preconceito de gênero e 
social.



1.3- Resultados:

-GRÁFICO 2.1 : DEPOIS DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639 DIMINUI A 
QUESTÃO DO PRECONCEITO RACIAL NA SUA ESCOLA? - EEM LICEU DE 
ACARAÚ.

Fonte: Questionário de base amostral aplicado na turma do 3º ANO B do Ensino Médio/
Turno Tarde. (Dados/2010).



1.3- Resultados:

CONSIDERAÇÕES GRÁFICO 2.1: 

Dos 32 alunos que responderam ao questionário, 26(81%) 

afirmaram que não diminuiu a questão do preconceito racial 

depois da publicação da lei e apenas 6(19%) disseram que sim. 

Outro dado interessante foi à revelação dos educandos de que o 

tipo de preconceito que eles mais sofrem na escola é o racial 

seguido do de gênero. 



1.3- Resultados:

-GRÁFICO 2.2 : DEPOIS DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639 DIMINUI A 
QUESTÃO DO PRECONCEITO RACIAL NA SUA ESCOLA? - EEM LICEU DE 
ITAREMA.

Fonte: Questionário de base amostral aplicado na turma do 2º ANO B do Ensino Médio/
Turno Noite (Dados de 2010).



1.3- Resultados:

CONSIDERAÇÕES GRÁFICO 2.2: 

Dos 27 alunos pesquisados, 23(85%) afirmaram que depois da 

implementação da lei diminuiu sim a questão do preconceito racial na 

escola e apenas 4(15%) disseram que não. Os educandos afirmaram 

ainda que o tipo de preconceito que mais sofrem na escola é o racial, 

seguido pelo de gênero. Outro fator interessante revelado por essa 

pesquisa é a visão que o professor tem a partir do trabalho de 

aplicação da lei, para uma boa parte deles, “a valorização da imagem 

dos afrodescendentes vem atrelada aos sentimentos de respeito, 

justiça, solidariedade, como também os alunos passam a estabelecer 

relações de respeito à diversidade”.



CONCLUSÃO:

-1. Ainda temos que investir significativamente no trabalho 

pedagógico de implementação da Lei 10.639, tornando-a um 

conteúdo sistematizado no currículo da escola brasileira. Deve-

se avaliar que “entraves” existem em determinadas escolas, as 

quais não estão conseguindo desenvolver ações voltadas ao 

desenvolvimento desta temática, enquanto que em outras as 

ações estão bem mais avançadas e implementadas dentro do 

currículo escolar. 



CONCLUSÃO:

2. Observa-se também que já são consideráveis os avanços de 

estudo e aplicação da lei, após sua publicação. Por exemplo, no 

Estado do Ceará, através da Secretaria de Educação do Estado 

um significativo trabalho vem sendo desenvolvido desde 2007, 

com uma sistematização mais profunda em relação à inserção 

da temática afrodescendente e afro-brasileira no currículo das 

escolas do Ceará. Dentre muitas ações, destaca-se a realização 

do Seminário Estadual de Implementação da Lei 10.639 que 

acontece todos os anos e a própria orientação recebida pelos (a) 

técnicos (a) das CREDES para subsidiar as escolas. 



CONCLUSÃO:

3. Acredita-se que para a escola de Ensino Médio obter 

sucesso na implementação da Lei 10.639, a mesma deve 

desenvolver ações para que todos (as) os alunos (as), 

negros (as) e não-negros (as) concebam suas identidades 

individuais e coletivas, afirmando o direito de aprender e 

de aumentar seus conhecimentos, sem serem obrigados a 

recusar a si próprios ou ao grupo étnico-racial a que fazem 

parte. 
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