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RESUMO

A proposta da Pesquisa tem como objetivo principal compreender e averiguar como a implementação da Lei 10.639/03 – que altera a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394 de

20/12/1996, tornando obrigatório inserção do ensino e História da África e Cultura Afro-Brasileira nos currículos de educação básica, tanto em rede pública como privada – vem

sendo trabalhada na Formação Inicial, nos campus Belo Horizonte e Ibirité. 

A implementação da Lei veio como uma das principais medidas de ação afirmativa, a fim de reparar a condição a qual a população negra no Brasil foi submetida após escravidão

nos últimos séculos e às desigualdades colocadas, buscando a superação do racismo na sociedade, em especial nas escolas. Segundo (GOMES, 2011), a inserção dessa

temática não tem conseguido ocupar um lugar de destaque nos currículos dos cursos na Formação Inicial, sendo presente nos casos de Formação Continuada. Assim, não nos

restam dúvidas que a questão Étnico-Racial ganhou um protagonismo nos últimos anos, ocupando espaços dentro da academia, nas escolas, em trabalhos acadêmicos. Mas,

pensando em formação docente, ela ainda se encontra presente disciplinas optativas e afins, tratada como opcional, em muitas das situações sem a profundidade necessária e

com cargas horárias reduzidas em comparação às disciplinas “ditas” obrigatórias. Analisando o trabalho apresentado na 37ª Reunião da Anped no ano de 2015 em Florianópolis,

fica evidente a afirmação acima. 

O estudo foi realizado em 2014 nas cidades o Rio de Janeiro, onde procurou identificar dentro das disciplinas oferecidas, a temática “Africana ou Afro-Brasileira”, seja de forma

obrigatória ou optativa, ou com outra denominação. Dentre as oito Universidades entre públicas e privadas que tiverem as grades analisadas, apenas 2 instituições públicas

colocam a disciplina como obrigatória, 2 privadas colocam como optativas, 2 públicas e 1 privada como sendo necessário detalhar melhor a grade curricular e 1 privada não

apresentou indícios da temática, sendo também aconselhável aprofundar melhor na ementa, evitando resultados equivocados. A ausência da temática presente de forma efetiva

e contundente.

A ausência da temática presente de forma efetiva e contundente nos cursos iniciais, acaba direcionando o professor que tem maior afinidade ou interesse pelo tema, a recorrer à

formação continuada como opção, é perceptível principalmente quando se tem vínculo com integrantes do Movimento Negro, uma vez que é um movimento de maior relevância

na “conquista da implementação da lei”. E nos casos onde não se interessam pela questão, o contato com a temática, fica a cargo apenas de cursos obrigatório advindos das

instituições a qual trabalha, caso seja oferecido. Adiantamos que não há o menor problema em se obter formação pela Formação Continuada, uma vez que o professor este em

constante aprendizado, mas garantir que este tema seja feito apenas por este caminho, não atende a demanda da Lei. 

Como metodologia, serão analisados os currículos de ambos os campus supracitados, identificando se a temática se encontra ou não presente, se de forma explícita, como

disciplina obrigatória ou optativa. Caso não seja identificada de forma explícita, será feita uma análise mais minuciosa, aprofundando em disciplinas semelhantes, a fim de

identificar a presença. Após essa análise de identificação, serão feitas analises comparativas entre outras disciplinas ofertadas, observando carga horária, em qual período do

curso se apresenta, e a relevância dessa frente às demais. Por fim, explicando de forma bem sucinta, acompanharemos ementas, formas de trabalho do professor com a temática

e realizaremos entrevistas com alunos, tanto ingressos como egressos do curso, buscando analisar se houve contribuição na garantia da implementação da Lei e quais as

oportunidades que ainda podem ser trabalhadas. 

A inclusão da diversidade étnico racial no currículo vai além de cumprimento da Lei, mas um caminho para mudanças de postura, levar a propor em percursos mais democrático e

ético. Pensando ser o curso de Pedagogia uma das referências em Formação em Educação Básica dentro da cidade de Belo Horizonte, torna-se justificável a realização da

pesquisa, não como forma de apontar erros ou ausências, mas com objetivos de identificar oportunidades e se for o caso pensar em novas estratégias para o sucesso da

Implementação da Lei, bem como na construção da Formação Humana.   
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