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INTRODUÇÃO 

Não obstante a Constituição Federal Brasileira de 1988 garanta, em seu artigo 5º, que “Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, e, no inciso XLII desse mesmo 

artigo, que “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 

de reclusão, nos termos da lei”, são observados o racismo materializado na morte física do 

povo negro e na morte metafísica, via epistemicídio, conceito a partir do que Santos (1995 apud 

CARNEIRO, 2005) aponta a destituição da racionalidade, da cultura e civilização do Outro, 

respaldada no racialismo. 

O epistemicídio, porém, teve sua dimensão estrutural potencialmente combatida via política 

pública de promulgação da Lei4 10639/2003, de 9 de janeiro, a qual alterou a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, e passou a exigir que nos estabelecimentos 

de ensino fundamental e médio, públicos e privados, a obrigatoriedade do ensino sobre 

História e Cultura Afro-Brasileira. 

Entretanto, estudos apontam que a Lei 10.639/2003 não está sendo executada no Brasil, e este 

trabalho pretende discutir as problemáticas desse cenário.  

                                                 
1GT1- Mídia, Políticas e Comunicação para Cidadania: Um apontamento de desafios encontrados para a 
aplicação da Lei 10.639/2003 explicitados no debate virtual dez anos após sua vigência, no VIII Seminário 
Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano.  
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia da Faac/Unesp de Bauru-E-mail: 
paleutwiler@gmail.com 
3 Juarez Tadeu de Paula Xavier. Docente da Universidade Estadual Paulista - Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação - Departamento de Comunicação Social (Unesp/Faac/Dcso). Graduação (jornalismo) e pós 
graduação (Programa de Pós Graduação em Mídia e Tecnologia). Orientador: juarez.xavier@unesp.br 
4 Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
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REFERENCIAL TEÓRICO  

Todavia, pesquisadores que serão abaixo referidos observaram, ao longo do tempo, que a 

efetividade da referida Lei depende de uma série de ações, e não apenas da aprovação e 

promulgação dela, o que ocorre com as políticas públicas em geral. Nesse viés, é válido 

observar que, de acordo com Neves, Gomes e Leal:  
A existência de políticas públicas supõe, relativamente, certa coerência entre 
várias ações governamentais. Uma simples decisão administrativa não basta 
para ser política pública. É necessário que haja um conjunto de decisões 
interligadas ou interdependentes, ações em parcerias. Por isso, o termo 
política pública engloba um programa de ação governamental. (2014, p.15) 

Partindo disso, o presente trabalho considera, tendo em vista diversas problemáticas 

encontradas para a efetiva aplicação da Lei 10.639/2003 nas escolas inclusive no hodierno, no 

ano de 2021, passados dezoito anos de sua promulgação, o fato de que, precipuamente, a 

temática dos estudos africanos e da história dos negros não foi algo de inserção natural, haja 

vista que não constava do princípio de quando se aprovaram as Diretrizes Curriculares para 

Educação Nacional, em 1996, mas sim de um processo que surgiu a partir de muita luta e 

reivindicação, e apenas no ano de 2003. Nesse sentido, Gomes aponta: 
Tais ações no campo da política e, sobretudo, da política educacional devem 
ser compreendidas como respostas do Estado às reivindicações do 
Movimento Negro. A sua efetivação, de fato, em programas e práticas tem 
sido uma das atuais demandas deste movimento social. A história política 
brasileira nos revela que entre as intenções das legislações antirracistas e a 
sua efetivação na realidade social há sempre distâncias, avanços e limites, os 
quais precisam ser acompanhados pelos cidadãos e cidadãs brasileiros e 
pelos movimentos sociais por meio por um efetivo controle público. (2011, 
p. 12) 

 

METODOLOGIA 

Diante da dificuldade para que se aplique, de fato, a Lei, e a partir da abordagem de Gomes 

(2011), que ressalta a ideia de haver a necessidade de “um efetivo controle público” das 

políticas públicas destinadas à população negra, o presente trabalho pretende observar como a 

internet foi explorada para o debate sobre os efeitos da referida Lei, escolhendo, para tanto, o 

ano em que ela fez dez anos, ou seja, 2013. A partir disso, o trabalho intenta observar o 
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quanto a própria sociedade brasileira, via plataformas online, contribuiu para debater, 

fiscalizar e colocar em prática a Lei, por vezes atuando como protagonista na promoção da 

aplicabilidade dessa política pública.  

Tendo isso em vista, foram selecionadas uma publicação vinculada ao Movimento Negro 

(Geledés), uma aos educadores (Fundação Cultural Palmares), uma ao âmbito da política 

(Senado Federal) e uma à esfera pública direcionada aos educadores (A cor da cultura). Além 

disso, o resumo observou uma ação levada ao Supremo Tribunal Federal, em 2013, cobrando 

a Presidência da República e 44 universidades federais pela ausência de fiscalização e 

exigindo a criação de disciplinas sobre o tema, e ainda averiguou os sites da Secretaria da 

Educação de São Paulo e de Bauru, interior de São Paulo, na atualidade, no ano de 2021, a 

fim de pesquisar a menção que havia neles à Lei em foco.  

 

RESULTADOS  

Ao abordar os dez anos da Lei, o site “A cor da cultura”5 aponta como problemas para a 

aplicabilidade da Lei o caráter eurocêntrico e racista hegemônico no pensamento acadêmico, 

materializado nos currículos dos cursos superiores de Pedagogia e Licenciaturas em geral, o 

sucateamento do ensino público, que faz com que o ensino de determinados conteúdos fique 

vinculado a lutas individuais de professores assumidamente antirracistas, a ausência da 

formação de professores para esse tema, visto que não se colocam ações necessárias dos 

poderes públicos para a aplicação da Lei e, por fim, o fato de que as Leis 10.639/2003 e 

11.645/20086 alteram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e, portanto, representam 

modificações na normatividade da educação nacional e devem formar futuros cidadãos com 

uma consciência de que a sociedade brasileira é multiétnica, culturalmente diversa e que foi 

formada sob a exploração brutal de africanos escravizados e a destruição de experiências 

societárias originárias (indígenas) e civilizatórias (dos povos africanos).7 

                                                 
5 Projeto educativo de valorização da cultura afro-brasileira, fruto de uma parceria entre Canal Futura, 
CIDAN, SEPPIR, MEC, Fundação Palmares, Petrobras e TV Globo. 
6 Inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena”. 
7 Apontamentos feitos em 29/10/2013 por Dennis de Oliveira, professor da Universidade de São Paulo, 
coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação (Celacc) e membro do 
Núcleo de Pesquisas e Estudos Interdisciplinares sobre o Negro Brasileiro (Neinb). 
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Já nos nove anos da Lei em questão, o site da Fundação Cultural Palmares entrevistou8 

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, relatora da comissão que elaborou o parecer CNE/CP 

nº3/2004, documento que regulamentou a Lei 10639/03. Na entrevista, a professora e 

pesquisadora da UFSCar afirmou que é preciso combater o racismo e as discriminações, 

assegurando, conforme consta do Parecer CNE/CP3/2004, “o direito à igualdade de condições 

de vida e cidadania”, assim como garantindo “igual direito às histórias e culturas que 

compõem a nação brasileira, além do direito de acesso a diferentes fontes da cultura nacional 

a todos os brasileiros”. Ela afirmou também que as leis existem para corrigir distorções e 

garantir direitos devidos a todos os cidadãos e que, até a promulgação da 10639/2003, em 

todos os níveis de educação, se ensinava e divulgava unicamente a história dos 

eurodescendentes, a ponto de se ignorar a presença dos povos indígenas nas terras de 

Pindorama, quando da chegada dos portugueses. Porém, a simples implementação, ou seja, a 

primeira fase de execução da determinação legal é insuficiente. Ciente disso, o Ministério da 

Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (Secad), propôs e passou a criar condições, entre 2009 e 2010, para a 

execução do Plano de Implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Segundo a professora, é preciso que o MEC, outros ministérios e órgão federais, além 

certamente dos conselhos de educação e das secretarias de educação dos estados e municípios, 

permaneçam dando continuidade à implantação do referido plano, criando condições 

financeiras e técnicas para tanto. Apesar de ter havido avanços em nove anos, a pesquisadora 

afirmou que havia muito ainda a ser feito em termos de recursos financeiros, técnicos e 

didáticos de um lado e do enfrentamento do racismo que continuava sendo fomentado sob 

uma forjada vivência de democracia racial de outro.  

O portal Geledés, instituto online da mulher negra, trouxe uma matéria de Flávio Passos9, 

publicada em 10/01/2013, intitulada “10 anos da Lei 10.639/03: e como ficamos?”. Nela, o 

professor afirmou que racismo não se elimina com decretos, mas que eles auxiliam, e a Lei 

10.639/03 e as Diretrizes Nacionais de Educação das Relações Étnico-raciais dão o norte da 

ação aos professores. Ele enfatizou que falar da África e do negro deixou de ser pauta de 

                                                 
8 Entrevista realizada por Daiane Souza. 
9 Militante negro em cursinhos comunitários, assessor técnico de igualdade racial na Prefeitura Municipal de 
Vitória da Conquista, professor de Filosofia na Rede Estadual, mestre em Antropologia pela PUC-SP. 
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alguns militantes e passou a haver muitos cursos de formação de professores, em redes 

públicas e privadas, material didático produzido e de excelente qualidade, inúmeras 

dissertações, monografias, teses apresentando uma visão profunda, acadêmica, 

contextualizada dos desafios desse processo de descolonização do pensar que é o fazer 

educação plural no Brasil. Para ele, o maior salto qualitativo foi a pujança de material didático 

e paradidático produzido. Outra dimensão foi a criação de dezenas de programas de pós-

graduação, das disciplinas criadas nos programas de graduação, especialmente os de formação 

de professores, dos cursos criados em instituições, de Norte a Sul do país. Muitas secretarias 

municipais investiram na criação de órgãos de educação para a diversidade em suas 

coordenações pedagógicas, promovendo uma qualidade e continuidade dos projetos de 

formação dos professores e estruturação de diretrizes municipais de educação e diversidade 

étnico-raciais. Em muitas regiões e redes de ensino, de acordo com Passos, a Lei foi 

cumprida, ora por força da ação dos ministérios públicos, ora pela pressão de militantes, 

dentro e fora dos governos. No entanto, não houve dados precisos de quantos dos mais de 5 

mil municípios colocaram em prática a lei. Talvez, não se tenha alcançado, na melhor das 

estimativas, 10% de implementação efetiva da lei, o que já seria uma revolução. Entretanto, 

foi promovida uma mudança de paradigma a partir da educação. A escola foi convidada a 

promover na sociedade uma autorreflexão, um olhar-se no espelho, e uma autoimagem, tanto 

do negro, quanto do não negro, surgiram a partir desse movimento, pois se passou a falar de 

negritude, mas também de branquitude, de racismo, mas também de privilégios. Quiçá, 

fazendo um balanço dessa primeira década, já tenha havido um saldo positivo: tornar o 

racismo identificável em nossas relações escolares, em uma sociedade que, conforme 

Florestan Fernandes10, “tem preconceito de ter preconceito”. No entanto, enquanto ponto de 

partida, a 10.639/03 dependeria, sob pena de se tornar esquecida, de que o tripé movimento 

social, governo e academia se mantivesse dialogando na busca de sua efetivação. Não 

implementar a 10.639/03 significará manter a escola no seu papel colonial e colonizador de 

cristalizar as nossas desigualdades e assimetrias sociais, nas quais os papéis de negros e 

brancos já se encontram definidos e inquestionáveis. Ainda há, em última análise, muito o que 

ser feito, principalmente por parte dos gestores públicos responsáveis pela educação oferecida 

                                                 
10 Florestan Fernandes (1920 – 1995) foi um professor, cientista e político dentre os intelectuais mais expressivos 
do Brasil.   



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

175 

em todos os níveis de ensino, e o professor afirmou que só o farão a partir de uma consciência 

efetiva do significado da 10.639/03. 

No âmbito da política, no ano de 2010, o senador Paulo Paim (PT/RS) fez um 

pronunciamento no Senado Federal, que consta do site do Congresso, no qual abordou as 

realizações das políticas públicas diante dos dez anos da Lei em questão. Vale ressaltar que, 

quando deputado, Paim, com base no texto constitucional, apresentou à Câmara Federal a 

proposição de lei que seria o embrião da lei 10.639/2003, projeto encaminhado ao Senado, 

mas arquivado em 1995. Somente com a insistente pressão do movimento negro, a referida lei 

recebeu seu primeiro grande impulso, com a aprovação, em março de 1999, do Projeto de Lei 

nº 259, formulado pelos então deputados Ben-Hur Ferreira (PT/MS) e Esther Grossi (PT/RS), 

estabelecendo a obrigatoriedade da inclusão, no currículo oficial da rede de ensino, da 

temática História e Cultura Afro-Brasileira.  

O senador começou seu pronunciamento dizendo que a Seppir (Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial) estava completando dez anos, assim como a implementação 

de diversas iniciativas voltadas para o enfrentamento do racismo e a promoção da igualdade. 

Dentre essas políticas, destacou a criação da Lei 10.639/2003, a instituição do Decreto nº 

4.887/2003, que  delimitou e demarcou terras quilombolas, a sanção do Estatuto da Igualdade 

Racial, a instituição da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e da Política 

Nacional para Comunidades Quilombolas, além da aprovação da Lei 12.711, que dispõe sobre 

o ingresso de pobres, brancos, negros e indígenas nas universidades e instituições federais de 

ensino técnico de nível médio, a inserção do quesito “cor ou raça” como campo obrigatório 

em registros do Governo Federal mediante a autodeclaração, em especial em registros 

administrativos, o que favorece a igualdade, o lançamento do I Plano Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, que 

tem como objetivo proteger o patrimônio cultural, garantir direitos e combater a pobreza 

extrema e, também, o “Programa Juventude Viva”, que monitorou ações em andamento em 

quatro cidades alagoanas, visto que de cada dez jovens assassinados, oito são negros.  

Outro aspecto a ser destacado acerca da referida Lei no ano de 2013 foi o fato de que a 

questão do cumprimento dela foi levada ao Supremo Tribunal Federal naquele ano pelo 

Instituto de Advocacia Racial e Ambiental e por Antônio Gomes Costa, doutorando em 
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Educação pela Universidade de Brasília (UnB) e mestre em relações étnico-raciais na 

educação básica. A ação cobrava a Presidência da República e 44 universidades federais, 

entre outras instâncias, por não fiscalizar e exigir a criação de disciplinas sobre o tema. A 

relatora do mandado de segurança foi a ministra Rosa Weber. Não existe um prazo para que o 

STF julgue a ação, que se encontra parada até os dias atuais. Conforme Costa, apesar de a Lei 

ser de 2003, os mecanismos de avaliação e monitoramento nunca foram implementados. O 

site em questão destacou, ainda, que, mesmo tantos anos após a lei, 24% das escolas de ensino 

público do Brasil não abordavam o racismo em seus projetos temáticos, segundo o Censo 

Escolar 2015, o mais recente sobre o tema.11 

Nessa mesma perspectiva, no que se refere ao site da Secretaria da Educação do Estado de 

Paulo, ao se buscar por “Lei 10639”, nos dias atuais, encontram-se apenas duas notícias, uma 

intitulada “Lançamento da segunda etapa do programa Educando pela Diferença para a 

Igualdade será dia 19”, de 18/11/2004, e outra “Cultura, lazer e geração de renda em escola de 

São Bernardo”, de 9/8/2004. Não há nenhum material, programa ou projeto referente à Lei 

encontrado no site.  

Com relação ao site da Secretaria da Educação de Bauru12, a busca não encontrou nenhum 

resultado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Considerando que a população negra brasileira é, cotidianamente, vítima de morte física e 

simbólica, inclusive hodiernamente, e partindo das premissas vistas neste trabalho e 

abordadas na DUDH e na Constituição Federal Brasileira, que afirmam que a instrução deve 

promover a compreensão, a amizade e a tolerância, a escola deve aplicar a Lei 10639/2003, o 

que é uma forma de combater o racismo e o epistemicídio arraigados à sociedade brasileira. 

Contudo, o que se observou nos sites analisados dez anos após a promulgação da Lei em foco 

é que esse marcador étnico-racial foi negligenciado pelo Estado brasileiro, uma vez que este, 

                                                 
11  Segundo o site generonumero.media 
12 Cidade a 326 quilômetros de São Paulo/SP, com população de 364.562 habitantes (SP: 18º) – IBGE 2014. 
Fonte: https://www2.bauru.sp.gov.br/bauru.aspx?m=2 

https://www2.bauru.sp.gov.br/bauru.aspx?m=2
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responsável por promover a educação no país, alterou a LDBEN sem realizar uma devida 

comunicação com a sociedade e com os agentes envolvidos no ensino, de modo que a Lei, 

ainda em 2021, encontra empecilhos para que, de fato, seja efetivada. 

Dessarte, de acordo com os pesquisadores, a efetividade da Lei depende de uma série de ações 

e ainda de que haja uma comunicação institucional aberta e capilarizada. Ademais, debates na 

esfera virtual ou em qualquer outra plataforma são válidos para que se reavaliem as 

dificuldades e os ganhos com relação à política pública, como foi feito em 2013, dez anos 

após a promulgação da Lei. Desse modo, será possível dar início, deveras, ao objetivo de 

superação das assimetrias raciais do Brasil por meio da educação.  
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