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Eixo VIII:  Direito e Identidade 

 
 

A presente pesquisa pretende abordar as formas de garantia, bem como as de aplicação da lei 
10.639/03 que  estabelece o ensino da  História e da  Cultura  ( portanto,  da “Identidade”) 
afro brasileira nos currículos escolares pátrios. Para tanto o tema limita o campo de estudo 
dentre o delineamento de um direito ao conhecimento da identidade afro brasileira, 
pretendendo realizar um levantamento legislativo sobre a questão e também os aspectos 
socioeducativos que a circundam. O tema proposto abrange a discussão de direitos 
fundamentais como: identidade, educação e dignidade da pessoa humana, como pressupostos 
do direito de inclusão. Complementarmente, o título escolhido aponta para uma abordagem 
jurídica-humanitária sobre um aspecto histórico de cunho jurídico-pedagógico que foi a 
exclusão (e praticamente, negação!) do legado de ancestralidade de grande parte do povo 
brasileiro. Busca-se assim, entender o reflexo das evoluções legislativas e da luta contra a 
dificuldade de aplicabilidade de uma norma que, herdeira simbólica da Lei de Abolição de 
1888, vem propor novo espaço de liberdade e dignidade ao brasileiro negro. 
O poder público brasileiro têm elaborado e implementado políticas públicas na área 
educacional, a exemplo das cotas para negros e índios nas universidades públicas e certas 
campanhas educativas. Neste sentido, relevante mecanismo foi a elaboração em 2004 do 
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos pelo Governo Federal, através da 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos – SEDH. Tal documento visa a sistematizar as 
diretrizes e as ações orientadoras das políticas de fomento aos processos de educação, formal 
e não formal, em  Direitos  Humanos.  Neste contexto,  relevante  foi  a  instituição  da  Lei  
n.° 10.639/03, que alterou a Lei n.° 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da  Educação 
Nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática 
"História e Cultura afro-brasileira e africana". Desde 2003, quando entrou em vigor a lei, essa 
temática representa a criação de um espaço e momento próprios dedicados à educação para a 
igualdade racial nas escolas. 
A despeito da extensa positivação, o gozo dos direitos fundamentais não tem andado pari 
passu. É cediço que ainda existe um abismo entre os marcos normativos e a realidade de 
grande parte dos brasileiros no que concerne aos direitos humanos e sua efetivação. A partir 
de uma Teoria sobre as Políticas Públicas de Reconhecimento, o filósofo canadense Charles 
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Taylor fornece importante perspectiva sobre a formação de identidades e seu 
empoderamento, como meio eficiente de reclamação e aquisição de direitos perante os 
órgãos públicos e a sociedade. Conforme Taylor, é necessário, para haver a formação identitária, 
que ocorra a conjugação do olhar do outro sobre nós, como forma de fixar as nossas 
concepções  sobre  nós  mesmos,  sobre  nossa  posição  social  e  nosso  pertencimento 
étnico -cultural. 
Assim, nesta de pesquisa, investiga-se os fundamentos filosófico-constitucionais da lei 
10639/03, enquanto possibilidade concretizadora da temática História e Cultura afro- 
brasileira e africana enquanto mecanismos de conhecimento da formação identitária 
brasileira; bem como, da promoção da igualdade de oportunidades em âmbito escolar, ao 
permitir o acesso a elementos formadores da personalidade coletiva pátria. Em geral, quanto 
ao substrato teórico, objetiva-se analisar as publicações (artigos, teses e dissertações) 
referentes à temática da lei 10.639, de 2003 a 2015 Assim, visa-se a análise do grau de 
eficácia e aplicabilidade dos direitos fundamentais positivados na Constituição Federal de 
1988, principalmente em relação aos direitos sociais, atentando-se para as razões de ordem 
prática e para as justificativas levantadas por um novo pensamento hermenêutico crítico. 
O presente estudo insere-se no contexto da pesquisa descritiva, em nível de discussão teórico- 
jurídica; ao passo que quanto a forma de abordagem propõe-se que seja pesquisa qualitativa, 
em razão da interpretação dos fenômenos e da atribuição de significados no contexto da 
análise jurídica. No tocante aos objetivos, é pesquisa exploratória por meio da construção de 
hipóteses e, assumindo a forma de revisão bibliográfica e análise documental. Em relação aos 
procedimentos técnicos a pesquisa é, por conseguinte, bibliográfica e documental. 
Assim, a execução dos procedimentos de pesquisa tem sido direcionado ao estudo de textos 
legais (leis, normas, decretos, tratados...); devendo, num segundo momento, vir a realizar 
levantamento em bases do direito comparado, bem como, na análise e interpretação de teorias 
jurídicas ( nacionais e estrangeiras) sobre o tema. Desta feita, tem sido válidos o uso dos 
métodos de interpretação: teleológico ( os objetivos da norma); lógico-analítico ( busca pela 
significação coerente); axiológico ( valores contidos na norma) e, sistemático ( comparativo 
de normas entre si). No que diz respeito `as fontes de pesquisa, temos desdobramento tanto 
em fontes de pesquisa bibliográfica, quanto em fontes de pesquisa documental. 
No concernente às fontes de pesquisa bibliográfica, o projeto tem se viabilizado com o uso de 
recursos institucionais, com a realização de pesquisas ao acervo da UEMG/Ituiutaba 
(Biblioteca Central). Faz-se uso do acervo da USP: Biblioteca da FFLCH; Biblioteca da 
EACH; Biblioteca da Faculdade de Direito do Largo São Francisco; Biblioteca Brasiliana; 
Biblioteca da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP);Biblioteca do IEB. Faz-se uso 
ainda, do acervo e de bibliotecas de outras instituições: Biblioteca Central do Campus Santa 
Mônica da Universidade Federal de Uberlândia; Unicamp (Arquivo Edgar Leuenroth, 
Biblioteca Central, Biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas). Na Unesp, são 
consultados os acervos da Biblioteca da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Franca 
Quanto as fontes da pesquisa documental, são consultadas: bibliotecas e bases de dados 
digitais do Senado Federal e da Câmara dos Deputados Federais (Biblioteca Pedro Aleixo). 
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São consultadas as bibliotecas e os acervos do Superior Tribunal de Justiça; do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais e do Supremo Tribunal Federal. 
A pesquisa está em andamento, com conclusões parciais. Podemos afirmar, de início, que  a 
lei 10.693/03 tem sido compreendida, no mundo jurídico, como possibilidade de concreção do 
direito à cultura e, portanto, como instrumento legal válido não apenas à população negra, 
mas, à toda coletividade brasileira. Assim, tem se obtido análises jurídico-políticas, que 
atestam a necessidade de que políticas públicas acompanhem, simultaneamente, a 
normatividade expressa na lei 10.693/03; e, que ambas, reflitam a necessidade de 
empoderamento do viés afro-brasileiro, dentro da diversidade cultural brasileira. 
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