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RESUMO: A Lei Federal 10.639/03 é uma política pública de ação afirmativa que altera a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 9.394/96) em seus artigos 26-A e 79-B onde torna obrigatório 
o estudo sobre a cultura e história afro-brasileira e africana nas instituições públicas e privadas de ensino 
do nosso país. O presente trabalho tem como objetivo identificar a aplicabilidade da Lei 10.639/03 no 
currículo, além de considerá-la como política pública de enfrentamento ao preconceito e à discriminação 
racial. Para a consolidação desta pesquisa, foi realizada uma entrevista semiestruturadacomprofessores que 
atuamna educação básica em um colégio público localizado na zona norte de Londrina – PR. Realizou-se 
também uma análise documental do colégio em que tais profissionais lecioname a pesquisa bibliográfica, 
visto que ambos os procedimentos investigativos utilizam-se de pressupostos da abordagem qualitativa. 
A metodologia utilizada para analisar os depoimentos dos participantes se deu por meio da análise do 
discurso. Constatou-se que os integrantes da pesquisa a princípio buscamrespeitar os aspectos que estão 
presentes e previsto na Lei 10.639/03, contudo, no decorrer do discurso, percebeu-se que os professores 
apresentam um “desconhecimento” sobre a referida temática, atrelado a um preconceito velado. Portanto, 
entendemos que estas concepções necessitam ser investigadas, questionadas e ressignificadas para que 
então não sejam reproduzidas. Neste sentido, é necessário que o currículo escolarpromova espaços de 
reflexão e de debate sobre a cultura afro-brasileira, para que então tais aspectos deixem de estar presente 
apenas em documentos e façam efetivamente parte do cotidiano escolar.
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INTRODUÇÃO
A Lei Federal 10.639/03 é uma política pública de ação afirmativa que altera a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 9.394/96) em seus artigos 26-A e 79-B onde torna obrigatório 
o estudo sobre a cultura e história afro-brasileira e africana nas instituições públicas e privadas de ensino 
do nosso país.O presente artigo tem como objetivo identificar a aplicabilidade da Lei 10.639/03 no 
currículo, além de considerá-la como política pública de enfrentamento ao preconceito e à discriminação 
racial. Para a consolidação desta pesquisa, foi realizada uma entrevista semiestruturada com professores 
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que atuam na educação básica em um colégio público localizado na zona norte de Londrina – PR.
A questão negra no Brasil é histórica, e como tal apresenta antagonismos, conflitos e contradições de 

uma sociedade marcada pelas desigualdades sociais. Para tanto, ao analisarmos a relação entre Currículo 
e a Lei 10.639/03 é necessário considerar que a sociedade vem passando por inúmeras alterações em 
razão de um cenário sociopolítico e econômico, e a escola por sua vez deve acompanhar tais mudanças 
que refletem em seu contexto. Desta forma, destacam-se as práticas cotidianas exercidas neste âmbito, 
as quais podemproduzir e/ou reproduzir valores, conceitos, identidades para a harmonia da sociedade e 
manutenção do status quo ou emancipação dos indivíduos.

Para tanto, no atual momento histórico, a reflexão sobre o papel da escola, em específico do 
currículofrente à temática faz-se necessária, uma vez que algumas ações têm acontecido nesse tempo 
social, referente ao enfrentamento do preconceito e da discriminação racial, os quais tais apontamentos 
devem estar evidenciados por meio dos saberes e práticas pedagógicas no contexto escolar. Afinal, a 
escola tem como prioridade desenvolver alunos que tenham a capacidade de pensar criticamente e tomar 
decisões conscientes, o que significa ir muito além da reprodução de um pensamento alienado.

Entretanto, segundo, Moreira e Candau (2003, p.156) a crítica mais pertinente que se pode apontar 
para os sistemas de ensino na atualidade é que “não respondem às contradições e às demandas provocadas 
pelo processo de globalização econômica e de mundialização da cultura”. Pois, não considerama relação 
dos mecanismos culturais junto à prática pedagógica, que é permeada pela intencionalidade educativa, 
todavia, com a ausência deste processo não há uma relação de reelaboração e reflexão do sujeito social 
e/ou cultural.

Sendo assim, preocupamo-nos com o que vem se configurando enquanto espaço de formação 
humana, já que atualmente o currículo escolar deve apresentar aspectos referentesà obrigatoriedade da 
aplicação da Lei 10.639/03, contudo, vivenciamos um tempo ainda marcado pelo preconceito velado, o 
qual:

[...] não seja fácil perceber a extensão da discriminação racial, dada à naturalização das atitudes 
discriminatórias surgidas nas escolas, estão presentes em insinuações, em olhares debochado, na 
forma de distribuição de atenção e amizade, nas brincadeiras violentas, no isolamento de alunos 
na sala de aula. (SANTOS, 2007, p.23).

Diante disso, ressaltamos que em suma a realidade do cotidiano escolar, não condiz com os 
aspectos referidos na Lei 10.639/03, pois a formação ofertada é fruto de currículos padronizados arraigados 
de uma “ideologia do branqueamento”. (SANTOMÉ,1995,p. 166) corrobora com tal afirmação, pois, 
apresenta que:

[...] a única cultura que as instituições costumam rotular como tal é a construída a partir das 
classes e grupos sociais com poder – e com sua aprovação.  Dessa forma, o idioma e a norma 
linguística que a escola exige é a dos grupos sociais dominantes, a literatura daqueles autores e 
autoras que esses mesmos grupos valorizam a geografia e a história dos vencedores, a matemática 
necessária para proteger suas empresas e negócios.

O ELO ENTRE CURRÍCULO E A LEI 10.639/03

O termo currículo tem várias definições, entretanto do ponto de vista etimológico é derivado 
da expansão latina “currículum”, significando “pista ou circuito atlético”. Esse termo currículo sofreu 
variações e modificações ao longo da história,atualmente o currículo tem sido entendido como um 
“artefato cultural”.

Ressalta-se, que as teorias do currículo estão divididas em três categorias: tradicionais, críticas, 
e pós-críticas enfatizando que são os diferentes discursos referentes ao conceito de currículo, assim, a 
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questão central utilizada a qualquer teoria é a de saber que conhecimento deve ser ensinado. (SILVA, 
2000, p.12).

Silva (1990) define o currículo realizado no espaço de sala de aula em quatro tipos de currículo: 
o formal, o currículo operacional (o que ocorre de fato na sala de aula); o currículo percebido (o que o 
professor diz que está fazendo na sala de aula) e por último o currículo experienciado (o que os alunos 
percebem e como reagem ao que está sendo oferecido).

Em meio aos conceitos apresentados, enaltecemos que por mais que aconteçam diferentes 
alterações nas políticas curriculares, em sua grande maioria estas não são transcendidas para o cotidiano 
escolar. Desta maneira, o currículo torna-se mais uma das legalidades que a escola deve cumprir. 

Entre tais modificações, mencionamos a Lei 10.639/03, na qual, altera a Lei deDiretrizes e Bases 
da Educação Nacional, LDB 9.394/96, e incluino currículo oficial dos estabelecimentos de ensino das 
redes pública eparticular a obrigatoriedade do estudo e do ensino da temática sobre aHistória e Cultura 
Afro-brasileira e Africana. Em seu artigo 1º define que: “Nos estabelecimentos de ensino fundamental e 
médio, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira” (BRASIL, 2005, p.1).

Todavia, a escola não concebe uma ideologia isolada da realidade na qual está inserida, assim, 
traz para seu interior características determinantes presente na sociedade, desta maneira, ressaltamos que 
na contemporaneidade uma lei precisa não apenas ser sancionada, mas também ser considerada justa 
para ganhar aceitação da população. Ao considerar tal realidade, mencionamos que a Lei 10.639/03 não 
é apenas uma questão curricular, ela é também uma questão sociocultural.

Nesta perspectiva, às narrativas presentes no currículo, dizem muito daquilo que determinado 
grupo social, especialmenteo grupo dominante, introduz como verdadeiro, válido e legítimo, Silva(1990, 
p. 195) argumenta que:

[...] as narrativas contidas no currículo, explícita e implicitamente,corporificam noções particulares 
sobre conhecimento, sobre formas de organização da sociedade, sobre os diferentesgrupos 
sociais. Elas dizem qual conhecimento é legítimo e qualé ilegítimo, quais formas de conhecer 
são válidas e quais não osão, e o que é imoral, o que é bom e o que é mau, o que é belo eo que é 
feio, quais vozes são autorizadas e quais não o são.

Para tanto, o conceito de ideologia continua a ser central, sobretudo, na teorização crítica do 
currículo, pois,“o conhecimento transmitido atua para produzir identidades individuais e sociais. A 
ideologia certamente está no centro desse processo”. (MOREIRA, TADEU, 1999 p.25)

Tendo como parâmetro esta linha de pensamento, a pesquisa pretende analisar as vozes ausentes 
do currículo,isto é, as vozes ausentes da população negra na escola pública.

MATERIAIS E MÉTODOS:

Com intuito de responder as indagações propostas pelo estudo, optamos por utilizar pressupostos 
da abordagem qualitativa, desta forma, à necessidade do pesquisador estar amparado “[...] numa 
fundamentação teórica geral, o que significa revisão aprofundada da literatura” (TRIVIÑOS, 1990, p. 
131). Assim, algumas etapas foram necessárias, a começar por uma pesquisa bibliográfica que “permitiu 
ampliação dos pressupostos teóricos” (SANTOS, 2009, p.24).

Foi realizada também, uma pesquisa de campo por meio da entrevista semiestruturada, na qual, 
“[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão 
de sua totalidade [...]” (TRIVIÑOS, 1990, p. 152), os sujeitos da pesquisa, forem professores da rede 
pública da Educação Básica em um colégio situado na zona norte do município de Londrina-PR. Os 
participantes da pesquisa apresentaram uma faixa etária de 22 a 52 anos, perfazendo um total de cinco 
professores, os quais eram das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Educação Física e 
lecionavam no 6º e 7º anos do Ensino Fundamental II, apresentaremos algumas entrevistas realizadas.
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Evidenciamos que a metodologia utilizada para compreensão dos dados coletados foi a Análise 
do Discurso, a qual, Orlandi (1999) relata que:

[...] a Análise do Discurso trata do discurso. E a palavra discurso tem em si a ideia de curso, de 
percurso, [...] de movimento. O discurso é assim palavra em movimento, prática de linguagem: 
com o estudo do discurso observa-se o homem falando. Por esse tipo de estudo se pode conhecer 
melhor o homem [...]. O discurso torna possível tanto à permanência e a continuidade quanto o 
deslocamento e a transformação do homem e da realidade em que ele vive. (p.15)

Considerando desta maneira, aspectos históricos, sociais, culturais, entre outros, que são 
perpassados pela linguagem. Por fim, nosso estudo preocupou-se em realizar uma análise documental 
do colégio em questão, tendo como meta identificar como é tratada a formação teórica e prática do 
professor.
RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Ao analisarmos os dados coletados por meio da pesquisa de campo pode-se perceber que, quando 
perguntamos aos professores: Que tipo de diálogo o colégio tem estabelecido com as diferenças culturais 
em específico a cultura negra? Os mesmos representaram esta resposta por meio de concepções que 
perpassam por afirmações arraigadas de preconceito, como podemos observar:

Olha aqui no colégio este diálogo é bem trabalhado sabe! Nós respeitamos quando “ele” (o 
negro) não consegue atingir o esperado, o almejado. Muitas vezes até trabalhamos em grupo para 
que haja essa “mistura” entende?! (Professor 1, 2015).

Não vejo tantas diferenças assim, para que haja toda essa efervescência em torno da cultura 
negra, e os japoneses?! Tenho alunos japoneses e nem por isso tenho que trazer a cultura dele pra 
sala de aula, acho isso bem complicado viu! (Professor 2, 2015).

Bom o colégio sempre propicia trabalhos em grupo, que visam a coletividade, sendo assim os 
alunos negros e brancos sempre estão em contato, isto é, trocando experiências. (Professor 3, 
2015).

Os discursos apresentados pelos professores demonstram um certo desconhecimento quanto ao 
conteúdo da Lei e a importância referente à cultura afro-brasileira, além do descumprimento da Lei 
10.639/03, no sentido de que, os docentes deveriam ser agentes mediadores para promover à aquisição 
de um conhecimento isento de preconceitos e distorções, propiciando aos alunos discussões conscientes 
sobre as pluralidades étnico-raciais. 

Ressalta-se ainda que quando questionamos sobre o trabalho realizado entre o elo da Lei 
10.639/03 e o currículo, os professores apresentam o seguinte discurso “Ah eu trabalho sempre com 
esse assunto, no mês de novembro fazendo cartazes e daí colamos pelo colégio!” (Professor 4, 2015), 
“No mês de novembro nos fazemos o festival afro, dá trabalho, mas, os alunos adoram” (Professor 
5, 2015). Percebemos que há trabalhos pontuais apenas no Dia da Consciência Negra. As afirmações 
dos professores desconsideram os documentos que regem o trabalho no referido colégio, os quais, 
constam:

Acreditamos que o colégio é um local onde essas desigualdades podem ser discutidas e até mesmo 
superadas por meio de um trabalho coletivo que venha valorizar e respeitar tanto a cultura que o 
aluno traz, bem com, outras culturas, incluindo a diversidade. (PPP, 2013, p. 32).

A instituição presa por um trabalho consciente, que, valorize a cultura afro-brasileira, respeitando 
assim, a obrigatoriedade da lei 10.639/03 em suas dimensões. Assim todas as disciplinas devem 
contemplar em seus conteúdos a temática, sem que a mesma seja trabalhada apenas como 
festividade. (REGIMENTO, 2013, p.12).
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Desta maneira, tais aspectos não são transcendidos para a prática docente, tão pouco, os 
professores têm consciência da importância do trabalho referente a cultura afrobrasileira durante todo 
o período escolar, visto que, os professores reproduzem  um discurso que já vem  imposto socialmente, 
influenciando, assim, o seu modo de agir e pensar. Sobre senso comum, Adolfo Sánchez Vásquez (1982) 
afirma que:

Senso comum é o ponto de vista do praticismo; prática sem teoria, ou com o mínimo dela [...] 
tem-se “uma rede de preconceitos, verdades estereotipadas e, em alguns casos, superstições de 
uma concepção irracional (mágica ou religiosa) do mundo.” (VÁSQUEZ, 1982, p. 13). 

Nesta perspectiva, há necessidade de discutir conscientemente sobre o trabalho realizado com 
a Lei 10.639/03, ao mesmo tempo, vê-se que é preciso problematizar criticamente sobre a construção 
de um currículo que proporcione aos professores, espaços para reflexões e debates, ou seja, uma busca 
constante de uma formação coerente para que então, “os professores dominem este fato para desmistificá-
lo” (FILHO, 2006 p.114).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a presente pesquisa,constata-se, que mesmo com avanços nas políticas públicas, de 
enfrentamento ao preconceito e à discriminação racial, é preciso repensar de que maneira, a escola 
tem agido e reagido referente à temática, pois por meio da pesquisa apontou-se que os professores 
não apresentam entendimentosobre a Lei 10.639/03, e consequentemente, concebem um currículo de 
culturas silenciadas em suas práticas em sala de aula.

Visto que, a escola é uma das instituições que forma o aluno para agir em sociedade, esta realidade 
nos inquieta, pois, há possibilidade desse cidadão reproduzir um discursoformado por resquícios de 
concepções arraigadas do pensamento das teorias racialistas,o qual é disseminado no colégio pesquisado, 
como também em outras escolas brasileiras.

Portanto, uma nova mentalidade precisa ser concebida no interior das escolas, para que se 
constitua um currículo de modo que haja um plano de trabalho que enalteçana prática conhecimentos 
que desmistifiquem concepções equivocadas que se encontram cristalizadas socialmente, que possibilite 
ao aluno a construção de novos conhecimentos.Desta forma concluímos este trabalho propondo que a 
Lei10.639/03, seja discutida no contexto escolar, para que os professores possam possuir uma consciência 
crítica sobre a temática e a transcendam para a prática em sala de aula.
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