
RESUMO  
 
A questão da inserção de conteúdos de história e cultura afro-brasileira e 
africana nos currículos da escola básica, determinada pela Lei 10.639/2003, 
tem promovido discussões no âmbito acadêmico relativas à etnia, diversidade e 
raça. A educação é, por excelência, uma oportunidade dos sujeitos 
aprenderem sobre o valor da cultura e manterem contatos com as diferentes 
práticas culturais. Desta feita, a escola é um dos espaços relevantes nesse 
processo, mas nem sempre isso ocorre na perspectiva do respeito dos valores 
e das expressões culturais dos sujeitos nela envolvidos. Embora o Brasil seja 
mundialmente conhecido por seu caráter pluri e multicultural, nem sempre a 
diversidade é contemplada em sala de aula, apesar de a escola ser composta 
por negros, brancos e índios. Neste contexto, fundamentados nos 
pressupostos do Materialismo Histórico Dialético, este trabalho apresenta 
elementos de uma pesquisa participante, configurando-se em uma atividade 
educativa de investigação e ação social. O presente estudo tem por objetivo 
averiguar os saberes mobilizados pela tríade de professores (formador, em 
formação inicial e do ensino básico em formação continuada) no processo de 
produção e desenvolvimento de ações, que contribuam para a formação crítica 
de professores e alunos em relação à origem histórica da sociedade brasileira, 
trazendo reflexões no sentido de compreender como têm sido aplicadas as 
propostas da lei com a intenção de ampliar a veiculação de suas diretrizes, 
oportunizando acesso para futuras análises referentes à temática. Para a 
construção dos dados, opta-se pela entrevista semiestruturada realizada com 
alunos da graduação em licenciatura em química, professores formadores de 
cursos de licenciatura em ciências de Ensino Superior do estado de Goiás, 
professores formadores e coordenadores dos cursos de ciências de Ensino 
Superior do estado de Goiás e liderança de movimento social negro no Estado 
de Goiás. As entrevistas realizadas foram gravadas e transcritas, e os dados 
obtidos agrupados por unidades de significado, e analisados segundo a técnica 
de análise do discurso. Nessa perspectiva, os resultados apontam que esta é 
uma alternativa que cumpre seu papel formativo por meio do diálogo com os 
nossos pares, que ocorreram tanto no Coletivo Negro quanto no decorrer das 
entrevistas, e se constituiu numa estratégia para trazer a discussão da 
demanda da legislação (Lei 10.639/2003) para dentro da Universidade nos 
cursos de licenciatura em ciências e matemática por meio das inferências 
sobre a relação entre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, e 
o ensino de ciências presentes no corpo teórico e nas discussões em torno do 
discurso produzido pelos entrevistados. Além da divulgação científica do 
produto de nosso trabalho, oportunizado pelo documentário Princípio Ausente: 
Lei 10.639/03 na Formação Docente, sendo essa uma iniciativa que visa 
contribuir para o debate da temática da Lei 10.639/03 nos cursos de formação 
docente, bem como sua difusão social e cultural para a comunidade científica.  
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