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Resumo: Sabemos bem que a história do nosso país se fez na miscigenação de brancos, 
negros e indígenas. No entanto, os próprios conteúdos escolares não refletiam isso até pouco 
tempo, por isso se fez necessária a criação da lei 10.639/03, que surgiu por uma luta histórica 
do movimento negro. Buscaremos compreender neste artigo a importância da lei e como ela é 
implementada na educação, buscando essa discussão, por meio de um debate bibliográfico, 
expondo o que os autores têm a discutir sobre os primeiros passos da Lei 10639/03 nas 
instituições escolares, na qual a cada dia práticas de racismo e exclusão social ocorrem. A 
discussão aqui apresentada faz parte das pesquisas de conclusão de curso dos autores, 
apresentando um ensaio de argumentos e apontamentos do referencial teórico escolhido, com 
base em pesquisas iniciais e ainda em andamento. O ensino da cultura afro-brasileira, como 
toda a trajetória do movimento negro, é cercado por conflitos e exclusões, as primeiras 
impressões da chegada da mesma na sala de aula são de cunho desafiador para nós 
pesquisadores. A subjetividade é imposta desde a luta social dos sujeitos envolvidos até o 
ensino das suas “histórias”, como apresentado no decorrer do texto. O estudo não é na 
abrangência macro e nem se coloca como um referencial, mas sim como um norteador e 
concentram-se dos questionamentos principais da pesquisa. 
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A lei 10639/03 

 
 

Juliana Jodas, sobre a lei, nos fala que 
 
 

A década de 1990 foi marcada por diversas transformações no que tange à 
questão racial no Brasil. As mobilizações do Movimento Negro na denúncia 
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de práticas racistas e na exigência de novos direitos, unidas ao novo campo 
de estudos acadêmicos, o qual problematizou a ideia de democracia racial 
por meio de dados estatísticos e debates teóricos que evidenciaram a 
desigualdade racial do país, propiciaram um ambiente favorável para que 
esta discussão entrasse em cena em diversas esferas, sobretudo, jurídica e 
educacional. (JODAS, 2015, p. 7). 

 
 

A redemocratização e a constituição de 1988 também foram muito importantes 

para as lutas das minorias. Além do Brasil, foram realizadas conferências também em outros 

lugares do mundo que visavam combater o racismo e a desigualdade racial, mobilizações e 

debates. 

 
(...) é neste âmbito que a Lei nº10.639 foi reivindicada pelo Movimento 
Negro, a partir da admissão dos efeitos do colonialismo na formação do 
Brasil refletidos através de um padrão hegemônico branco, masculino, 
heterossexual e eurocêntrico que hierarquiza nossas relações sociais e visões 
de mundo. (JODAS, 2015, p. 8). 

 
 

A lei, quando é aprovada, determina que seria obrigatório no ensino fundamental e 

médio o estudo da cultura africana e afro-brasileira, bem como a inserção do dia 20 de 

novembro como o “Dia Nacional da Consciência Negra”. Uma secretaria também foi criada 

naquele mesmo ano, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR) com o objetivo de "corrigir os cruéis efeitos da escravidão, discriminação e racismo 

no Brasil, promovendo assim uma democracia mais justa e igualitária" (PEREIRA; SILVA, 

2016, p. 8). 

A SEPPIR, então, publica diretrizes para as instituições escolares e para os 

docentes e agentes envolvidos com a educação nacional destacando a diversidade étnica do 

Brasil, em defesa da necessidade "de conscientização da importância de uma sociedade não 

discricionária, não excludente e não racista" (PEREIRA; SILVA, 2016, p.8). 

Rocha e Silva (2013, p. 65) ressaltam sobre a lei: 
 

 
A aprovação da Lei 10.639, como dito anteriormente, pode ser considerada 
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um avanço no que se refere à luta para combater os imaginários e práticas 
racistas, uma vez que se trata de uma política pública educacional que 
procura atingir a população escolar de todas as origens raciais e nas vários 
níveis e modalidades de ensino. Ademais, propugna a valorização da 
diversidade cultural na formação do Brasil, a contribuição para a construção 
e a afirmação de identidade negra. Esta política educacional também tem 
sido um instrumento para se repensar o currículo escolar brasileiro e as 
relações raciais no país, entendendo, assim, a Educação como um importante 
mecanismo para o combate ao racismo e à discriminação racial, para se 
construir uma sociedade que reconheça a contribuição de todos(as). 

 
 

Para Rocha e Silva (2013), então, a aprovação da lei é um grande avanço, pois 

contribui para a valorização da diversidade cultural na formação do Brasil, bem como para a 

valorização da identidade negra. Contribui também para se repensar nosso currículo, que é 

demasiado eurocêntrico. Ela coloca, então, importantes instrumentos de combate ao racismo. 

Guedes, Nunes e Andrade apontam que 
 
 

Integrar culturas é seguir por um caminho “pedregoso”, porém não 
intransponível. O propósito neste caso é tornar visível socialmente a 
importância da cultura africana no decorrer da formação étnica brasileira. É 
fixar na sociedade a reflexão histórica a respeito da significância da 
influência africana na formação dos pilares étnico-sociais do país. Este 
exercício social passou a ser defendido tardiamente no Brasil, devido não 
somente a grande extensão territorial, mas principalmente pela indiferença 
intencional oferecida a esta questão. (GUEDES; NUNES; ANDRADE, 
2013, p. 422). 

 

É para isso que servem os temas transversais, para contemplar essas discussões. E, 

como ainda apontam os autores, o Brasil é um país que possui uma herança muito forte da 

África, porém desvalorizada. Basta notar a sociedade à nossa volta, pois podemos ver que os 

mais necessitados quase sempre descendem de herança africana, “sendo estes também os mais 

vulneráveis aos ataques racistas de várias naturezas, como por exemplo, a situação financeira, 

profissional, familiar e tantas outras”. (GUEDES; NUNES; ANDRADE, 2013, p. 422). 

É nesse ponto que entra a importância da escola com a Lei 10.639/03, que busca 

trazer essas discussões para a sala de aula como uma forma de superar a desigualdade. 
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A influência que este assunto e lei causam em sala de aula é ponto chave 
para estimular docentes e discentes na discussão do assunto, pois gera no 
professor a segurança para discutir o problema, já que há uma lei que o 
auxilia neste processo. (GUEDES; NUNES; ANDRADE, 2013, p. 423). 

 

Os autores ainda apontam também que é importante abordar as questões de forma 

interessante que não caia no chavão de estudar o negro durante o período escravagista, 

despertando a impressão de que não existe nenhum legado cultural do negro no Brasil. 

Jocéli Santos (2015) aponta que efetivar a lei não é tarefa só dos professores, mas 

de toda a escola, de todas as disciplinas, e é algo que deve ser feito ao longo do ano letivo, 

não somente em algumas datas especiais, pois é necessário recuperar o orgulho de ser negro e 

fomentar a autoestima nos alunos. 

A autora ainda nos diz que 
 
 

Desde os primeiros quilombos, até os mais recentes movimentos em que 
lutam pela posse da terra dos seus descendentes, os negros não pararam de 
lutar e resistir contra a escravidão.Com a abolição, uma nova realidade surge 
para os negros, sem trabalho, moradia, enfim numa situação tão deprimente, 
eles passam a se organizar de forma mais efetiva, para garantir a unidade do 
grupo e também para galgarem melhores condições de vida. (SANTOS, 
2015, p.3). 

 

Como a autora reforça, o problema que os negros enfrentam em nossa sociedade 

atual é proveniente do passado, no qual o negro é “colocado em liberdade”, mas o Estado não 

elabora nenhuma política de inclusão para este na sociedade. Logo, foram surgindo 

movimentos negros lutando pelos seus direitos e se apoiando das mais variadas formas 

possíveis, de forma auto organizada. 

 
O movimento negro e lei 

Os negros começam a se organizar por volta de 1920, como aponta Lenício 

Marinho Júnior (2008), principalmente na região sudeste, que passara por mudanças 

estruturais, como a industrialização e urbanização, o que favoreceu a organização do 

movimento negro. 
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No início do século XX, as organizações negras tinham o objetivo de combater a 

discriminação racial e valorizar a raça negra. A palavra de ordem desses movimentos era a 

educação, pois acreditavam que assim o negro conseguiria mudar sua situação. 

Havia também a imprensa negra, que divulgava a situação. Fundaram-se escolas,  

a partir da década de 1930, organizadas pelos próprios negros para que estudassem, pois não 

eram aceitos ou bem vistos nas instituições regulares. 

Na década de 1940, o tom muda, e o Teatro Experimental do Negro (TEN), por 

meio de Abdias Nascimento, grande líder, buscava resgastar a memória do negro e sua 

identidade, tentando potencializar isso como ação social. Para ele, havia necessidade de 

resgatar esses valores que eram violentados, negados e oprimidos. A educação era, então, a 

grande potencializadora de uma forma de se criar uma imagem positiva do negro na história, 

sobre sua resistência durante a escravidão e suas contribuições para o país. 

Por conta de sua participação na constituinte de 1946, o movimento negro passa a 

ser mais nacional nessa época. Pode-se perceber, então, que há muito tempo o movimento 

negro luta pela educação dos negros. Algo que avançou somente na década de 70 e 80, com os 

"estudos africanos", matéria que era considerada na época de grande importância para a 

formação da criança negra. 

Eventos na década de 1980 começaram a apontar a necessidade de se discutir o 

racismo, a discriminação racial. 

 
 

As discussões eram variadas: tratavam do movimento negro e educação, 
repetência e evasão escolar das crianças negras, relações raciais  e 
rendimento escolar, propostas pedagógicas alternativas – como a ‘Pedagogia 
Interética’ 5 , entre outros. (MARINHO JÚNIOR, 2008, p. 5). 

 
 

O debate ganha mais força na academia tratando prioritariamente da evasão 

escolar, propostas alternativas, relações raciais e rendimento escolar. 

 
 

Em decorrência deste debate acadêmico e as reivindicações históricas do 
movimento negro, que se intensificaram na década de 1990 e no início deste 
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século, percebemos o desenvolvimento significativo de políticas de ações 
afirmativas que buscam reparar situações de discriminação na educação. 
Sinteticamente, o objetivo das ações afirmativas é de reparar erros históricos 
e graves que resultam em discriminação e/ou preconceito a um determinado 
grupo minoritário e que, em consequência, determinam as desigualdades 
sociais, econômicas e de acesso ao conhecimento. (MARINHO JÚNIOR, 
2008, p. 6). 

 
 

As ações afirmativas, então, começam a ganhar força na década de 1990, que são 

ações reparativas ao dano causado no passado que refletem no presente ainda. O conteúdo da 

pluralidade cultural entra, assim, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1996. Mas 

somente em 2003 que a força da lei obriga as escolas a ensinarem o conteúdo. 

Santos (2015) aponta que a lei deixou o debate ainda mais forte, gerando até 

mesmo resistência. 

 
Por um lado estudiosos de uma visão mais crítica defendendo a necessidade 
de uma reorganização de currículo, que contemple a cultura africana e afro- 
brasileira como elemento fundamental da nossa cultura e, em defesa de 
políticas sociais compensatória, por outro lado conservadores, 
principalmente da imprensa falada e escrita condenando as cotas raciais, 
justificando que as mesmas causariam um racismo reverso. (SANTOS, 2015, 
p.5). 

 
 

A lei gerou muita polêmica, o que acendeu o debate. Obviamente, grupos 

conservadores tentaram resistir à sua aplicação (e ainda tentam). Por isso, foi elaborado o 

parecer do Ministério da Educação sobre a lei, para informar sobre política curricular, racismo 

e discriminações que atingem os negros. Ele divulga o conhecimento, fomenta a tomada de 

atitude, postura e valores que eduquem o cidadão para a diversidade, o que contribui para o 

exercício da democracia. 

Como Jóceli Santos fala 

Estas políticas têm como meta o direito dos negros se reconhecerem na 
cultura nacional, expressarem visões de mundo próprio, manifestar com 
autonomia, individual e coletiva, seus pensamentos. É necessário salientar 
que tais políticas têm, também, como meta o direito dos negros, assim como 
todos os cidadãos brasileiros, cursarem cada um dos níveis de ensino, em 
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escolas devidamente instaladas e equipadas, orientados por professores 
qualificados para o ensino das diferentes áreas do conhecimento; com 
formação para lidar com as tensas relações produzidas pelo racismo e 
discriminações, sensíveis e capazes de conduzir a reeducação das relações 
entre diferentes grupos étnico-raciais, ou seja, entre descendentes de 
africanos, de europeus, de asiáticos, e povos indígenas. (SANTOS, 2015, 
p.6). 

 

A grande meta dessa lei, então, é que negros tenham maior acesso à educação e 

sejam respeitados dentro da escola, ao mesmo tempo em que se identifiquem com o 

conhecimento apresentado, e todos aprendam a respeitar realmente as diferenças raciais. 

A autora ainda saliente que é fundamental também que se forme os professores 

dentro dessa perspectiva de valorização da história e cultura africana e afrobrasileira. Quando 

a lei foi aprovada, gerou na escola e na academia muitas dúvidas sobre como seria ensinado 

aquele conteúdo, já que não sabiam nada sobre, apenas tinham visões estereotipadas. Mas, 

como a autora aponta, o nosso ensino de história nunca valorizou de forma integral o papel do 

negro em nossa formação antes da lei, logo os professores que estavam em atuação na época 

não tinham formação para isso. 

 
Portanto é certo afirmar que as interpretações racistas e discriminatórias 
elaboradas sobre a África e incorporadas pelos brasileiros são o resultado de 
ações e pensamentos do passado e do presente. Todo este processo de 
preconceito e discriminação pelos quais os afros descendentes hoje 
enfrentam, começa no passado quando há o primeiro contato dos europeus 
com os africanos o confronto das culturas, começa aí, as dificuldades de se 
aceitar as diferenças. (SANTOS, 2015, p.9). 

 

Em outras palavras, o problema enfrentado hoje em dia pelos afrodescendentes 

tem origem no primeiro contato dos europeus com os africanos, no qual o europeu não foi 

capaz de entender as outras práticas culturais diferentes da dele. 

As descrições antigas sobre a África se preocupavam mais com a cor negra, que 

era associada ao mal. A maioria das descrições sobre o diabo na Europa, na idade média e 

moderna, era retratado na cor negra. 
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Quando a História da África foi escrita, no século XIX e início do XX, achava-se 

desnecessário tratar da África antes da chegada dos europeus. A História desse continente 

começa com a chegada dos europeus. O continente era visto como cópia inferior do que era 

produzido em outros lugares. Isso só muda com as independências africanas, por volta das 

décadas de 1950 a 1970. As investigações assumem novas abordagens e começa-se a resgatar 

a História da África com outros olhares. 

As independências geram a necessidade de se elaborar uma identidade africana, 

que é então buscada no passado longínquo, no qual se pode ter como referências, heróis 

fundadores, mitos, para construir uma história diversificada como a europeia. A autora aponta 

que as abordagens focavam mais na questão dos grandes impérios existentes no país, que em 

nada deixavam a desejar aos europeus, os padrões de estética, técnicas de cultivo, dentre 

outras coisas, que não caísse no afrocentrismo. 

 
A sala de aula e a aplicabilidade da lei 10639/03 

A aplicação da lei ainda não está no ideal, para Santos (2015), e a extinta 

secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) também admitiu 

isso, mas mesmo assim temos que continuar persistindo para que a imagem do negro não 

continue limitada à escravidão, ou à prática do candomblé, umbanda, capoeira e culinária. 

A autora aponta que fez um questionário na escola, para professores e alunos. A 

maioria desconhecia a lei, ou só tinha ouvido falar vagamente sobre. Muitos foram contra as 

cotas, porque acreditam que também é uma forma de discriminação, sugerindo, então, cotas 

sociais. No ensino médio, houve aceitação melhor da lei e das cotas, e ainda apontaram sobre 

a representação do negro no livro didático. 

Para a autora, o ensino da História e da Cultura Africana e Afrobrasileira será o 

que possibilitará a valorização do negro e de sua contribuição para a formação de nosso país. 

(SANTOS, 2015). É dever da sociedade cumprir a lei, mas não apenas para a escola, e sim 

para a vida. É preciso que os negros sejam incorporados na sociedade como um todo, como 

cidadãos autônomos. 

Jodas aponta que há um grande desafio para a aplicação da lei, por causa da 
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(...) perspectiva crítica, não-hegemônica, pautada no reconhecimento das 
diferenças. E é por este motivo que compartilhar as variadas experiências da 
incorporação da Lei nº 10.639 e dos cursos de formação para se trabalhar 
com ela, que ocorreram ao longo dos primeiros dez anos, faz-se necessária. 
Trata-se de uma espécie de diálogo entre as variadas possibilidades e os 
limites a serem superados a partir de diferentes contextos e localidades. 
(JODAS, 2015, p. 9). 

 

É importante, então, se avaliar o que teve de avanço e não deixar que toda a luta 

morra, já que é diária. Guedes, Nunes e Andrade (2013) apontam que ainda não há uma 

coerência entre a teoria e a prática no que diz respeito à lei. Mesmo com vários debates e 

cursos, ainda existem professores despreparados para trabalhar as questões. 

 
Sabemos, portanto, que não basta apenas dar as ferramentas para o trabalho, 
no caso uma educação de qualidade e sem discriminações, mas é preciso 
ensinar a usá-las, e no caso dos professores o desafio e a responsabilidade se 
tornam ainda maiores, já que a educação é a base para a construção de uma 
sociedade mais justa e menos discriminatória, para que, enfim, as diferenças 
culturais sejam respeitadas. (GUEDES; NUNES; ANDRADE, 2013, p. 424). 

 

Logo, não basta existir o material pronto, se os professores não sabem usá-lo. A 

educação é a base de uma sociedade justa, então a responsabilidade é muito grande. Os 

autores julgam que a lei trouxe muitos benefícios, no trato de questões étnicas, e a discussão 

possui maior importância hoje em dia. Mas, na hora de aplicar a lei, ela acaba sendo 

restringidas as comemorações da Consciência Negra e 10 de Maio, deixando de se tratar do 

tema em momentos normais na sala de aula. 

Jodas (2015) aponta que não há formulas para a sua aplicação, até porque cada 

lugar possui suas particularidades que devem ser consideradas quando da aplicação da lei. É 

importante o diálogo estar aberto sobre a forma de se construir os horizontes para a sua 

implementação. Compartilhar experiências também é importante nesse processo, para se obter 

referências também. 
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Educar para as relações étnico-raciais é descolonizar os currículos e 
desnaturalizar hierarquias historicamente constituídas. É uma revisão 
constante tanto em relação aos conteúdos que são apresentados quanto às 
práticas em sala de aula. Trata-se de uma construção e reconstrução da 
dinâmica escolar pensada a partir do reconhecimento das diferentes histórias, 
culturas e conhecimentos, e, sobretudo, é repensar o nosso próprio olhar 
enquanto educador. (JODAS, 2015, p. 9-10). 

 

Pela fala da autora, podemos notar como o trabalho é difícil. Mas também não 

devemos nos desmotivar por isso. É preciso utilizar-se da educação para desnaturalizar as 

hierarquias construídas (branco superior e negro inferior), mostrar uma imagem positiva do 

negro e sua contribuição para a nossa história e cultura, de forma que este seja incluído. 

 
 
 
 
Considerações finais 

 
 

A aplicação ainda não está no caminho ideal, seu percurso é um processo a ser 

construído cotidianamente e por isso devemos continuar discutindo o assunto, tentando e 

expandindo o conhecimento, para que cada vez essa realidade mude, pautando-nos em 

práticas sólidas e discussões que perpassem a pesquisa, o ensino e a extensão da lei  

10.639/03. 
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