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RESUMO

Com a sanção da Lei 10.639/03, que inclui a o estudo da temática “história e cultura afro-brasileira” no currículo oficial das instituições de ensino básico e médio das redes

públicas e privadas do país, iniciamos o desenvolvimento do projeto de extensão "Iniciativas e dificuldades na aplicação da lei 10.639/2003 na rede estadual de ensino no

município de Carangola – MG” no ano de 2015. Aplicamos questionários a professores e gestores para conhecer quais os dilemas enfrentados por eles nessa empreitada. Ao

todo foram 27 professores respondentes, 2 diretores e 1 vice-diretor. Perguntamos se eles conheciam o conteúdo da Lei 10.639/2003. A maioria dos professores e diretores disse

conhecer (15), mas, afirmaram que as informações a respeito da aplicação da Lei, eram poucas ou, de acordo com 20 professores, nula. Além disso, (20) docente afirmaram ter

recebido pouca orientação da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) para aplicação da Lei, já os diretores responderam que sim, foi-lhes repassado

algumas informações a este respeito, mas que não há, efetivamente, discussões de como isso será feito na prática. Quando questionamos os professores se eles haviam

participado de algum curso de formação com tal finalidade, a maioria respondeu que não (16). Em relação aos gestores, apenas o vice-diretor nos informou não ter participado de

nenhum curso de formação específico para tal temática.

Ademais, 2 gestores revelaram não ter nenhum material específico na sua escola. Ainda que existam materiais disponíveis nas escolas, há pouco espaço no calendário letivo

para que se cumpram as determinações da Lei e do Parecer sobre a Lei CNE/CP 003/2004. O desenvolvimento deste projeto é um ponto inicial para discussão do tema, não seu

fim, pois encontramos diversos professores, diretores, membros da comunidade, alunos, interessados na temática e em sua discussão mais aprofundada.
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