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EIXO III Trabalho com a Lei 10.639/03 em espaços escolares e não escolares 

 

 
Apresentação 

O Curso de Serviço Social tem como objetivo a garantia ao acesso aos direitos 

sociais através de políticas setoriais e projetos inovadores destinados a sociedade que 

carece destes serviços a fim de intervir nas desigualdades, assim como promover ações 

mediadoras nas relações sociais e antropológicas. O Curso de Serviço Social tem como 

objetivo garantir o acesso aos direitos sociais através de políticas setoriais e projetos 

inovadores destinados a sociedade que carece destes serviços a fim de intervir nas 

desigualdades e promover ações mediadoras. 

A Lei nº 10.639 criada em 9 de janeiro de 2003 visa acrescentar alguns pontos 

à Lei nº9.394 implementada em 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática da História e Cultura Afro-brasileira nas redes de ensino 

fundamental e médio, assim como o estudo da África e dos africanos, a luta dos negros 

no Brasil, a formação destes na sociedade e sua participação, e também, incluindo no 

calendário escolar o Dia da Consciência Negra: A Lei nº 10.639 criada em 9 de janeiro 

de 2003 acrescenta alguns pontos à Lei nº9.394 implementada em 20 de dezembro de 

1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Os acréscimos visam 
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incluir no currículo a obrigatoriedade da História e da Cultura Afro-brasileira nas redes 

de ensino fundamental e médio, assim como o estudo da África e dos africanos, a luta 

dos negros no Brasil, a formação destes na sociedade e sua participação, e também, 

inclui no calendário escolar o Dia da Consciência Negra. 

 
Este trabalho tem como proposta a aplicação da Lei nº 10.639/03 de forma 

mais efetiva no próprio curso de Serviço Social, uma vez que este reforça a importância 

de firmar o campo de estudos étnico-raciais dentro do quadro disciplinar e regular do 

mesmo. Esta Lei nº 10.639/03 foi promulgada há mais de uma década, e ainda – 

encontra-se dificuldade para sua a implementação. Os motivos alegados pelos discentes 

do Curso de Serviço Social da Universidade Federal de Uberlândia Campus Pontal, em 

relação às dificuldades de aplicação desta Lei são, sobretudo, ao conteúdo que deveria 

ser ministrado nas disciplinas, este é abordado de forma vaga, sem aprofundamento, não 

contribuindo de forma significativa para a formação dos discentes. Além disso, tal 

alteração no currículo é questão sine qua non para a inclusão da sociedade civil, 

principalmente através dos movimentos sociais, reivindicando uma ampliação de visões 

de mundo e olhares no que diz respeito à negritude. Daí a importância do projeto para 

efetivação da lei e da democratização da maneira de ensinar e aprender. 

Seguindo está análise, Everardo Rocha, discute o motivo pelo qual as pessoas 

de um determinado grupo sofrem de choque cultural quando postas frente a outro grupo 

que vive de forma diferente ao deles. Sendo assim: 

Etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é 
tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos 
através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que 
é a existência. No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade 
de pensarmos a diferença; no plano afetivo, como sentimentos de 
estranheza, medo, hostilidade, etc. (Rocha, 1984, p. 7). 



. 

Ituiutaba – MG, 07 a 12 de novembro de 2016. 

 

 

No Campus Pontal existem coletivos e movimentos sociais que trabalham com 

a temática étnico-racial, porém atualmente estes grupos não são efetivamente atuantes 

no curso de Serviço Social da UFU no Campus Pontal. Foram pensados, com esse 

trabalho, meios de articular tais movimentos a fim de influenciar e democratizar os 

projetos pedagógicos de uma forma mais expansiva em todo âmbito acadêmico, para 

que alcancem os discentes, docentes e os demais funcionários. 

 
Desenvolvimento 

 
 

O trabalho pretende envolver toda a comunidade acadêmica, promovendo 

levantamento bibliográfico, debates, rodas de conversa, oficinas, palestras, cine debates 

e intervenções com objetivo de dar bases de fundamentação para criação de novos 

projetos. Tais métodos poderão levar a uma ampla visão do contexto histórico e 

empoderamento levando em conta a atual população acadêmica ingressante na 

Universidade sendo elas negras ou não, levando em conta que estas pessoas não tiveram 

acesso a informações históricas desse caráter somadas aos problemas contemporâneos, 

busca-se aprofundar os fatos que muitas vezes são ocultados e esquecidos. 

 
O silêncio se configura como uma espécie de invisibilidade. Como se 
não falar sobre fizesse com que o assunto fosse esquecido, ou tornado 
menos importante. Há um silencio que cobre a universidade e a 
sociedade brasileira, faz com que não haja posicionamento, o que 
dificulta o debate, porque não há posicionamento a ser questionado. 
(FURTADO, 2013, p.130) 

 

A comunidade é orgânica e só no trato direto com ela, poderemos montar um 

currículo que atenda e dê conta das especificidades do Pontal. 

A pesquisa é coerente porque dialoga com a lei Lei nº 10.639/03, que versa 

sobre estudos étnico-raciais e prevê uma democratização do conhecimento bem como a 
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ampliação da diversidade e do multiculturalismo. A proposta contempla também o 

empoderamento de sujeitos diante do racismo. 

 
Analise e discussão 

 
 

Este projeto visa a construção da identidade étnico-racial dos discentes para que 

os mesmos possam se empoderar e desconstruir o preconceito formado pela sociedade 

sobretudo em questão do ingresso dos negros na Universidade. 

Desse modo, seria importante construir uma base teórica/metodológica para 

que as disciplinas fossem elaboradas a partir de outros meios de estudos, contemplando 

a importância do empoderamento intelectual, cultural, religioso, histórico dentre outras 

temáticas, trazendo-as para as disciplinas abordadas dentro de sala ao invés de serem 

restritas somente aos movimentos sociais construídos pelos discentes da Universidade. 

Vale ressaltar que o número de ingressantes negros nas Universidades Federais vem 

crescendo atualmente por meio de programas de inclusão, este é um tema que necessita 

ser discutido com urgência uma vez que os relatos dentro do campus relacionados ao 

racismo e a opressão étnico-racial são frequentes repercutindo com muita intensidade 

em um espaço relativamente novo e pequeno. 

Buscando um aprofundamento nas questões étnicos raciais, que segundo bel 

hooks (States of desire, entrevista a Isaac Julien Transition, v.1, n.3, p.175) citado por 

Stuart Hall (Da Diáspora Identidade e Mediações Culturais p.159) descreve negritude 

como um signo nunca é o suficiente. O que aquele sujeito negro faz, como atua, como 

pensa politicamente... o ser negro realmente não me basta eu quero conhecer as suas 

políticas culturais. 

Com isso modificar o modo de pensar de cada pessoa para que isso possa refletir 

de forma positiva na sociedade. 

Considerações 
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(que implicações essa experiência trouxe para o fazer pedagógico do/a(s) 

profissional(is); o que outros profissionais da área podem utilizar deste trabalho ou 

relato). 
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