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Saúde

RESUMO

A lei nº 10, 639, trouxe através de suas diretrizes a obrigatoriedade da inclusão dos conteúdos de cultura e História Afro-Brasileira em todas as 
instituições de Ensino Regular no Brasil. Esta medida visa dentre outras metas, a redução da discriminação étnica através do conhecimento e 
valorização da riqueza cultural que compõe a diversidade do povo brasileiro. Além dos benefícios previstos, esta medida legal traz como benefício 
adjacente, a promoção de saúde através do desenvolvimento da autoestima nos alunos.  Embora importante, a aplicação da lei nº 10, 639, pode 
não ser realizada adequadamente por uma série de fatores, sendo assim, esta pesquisa visa investigar possíveis correlações entre o impacto da 
satisfação profissional, da percepção da importância e conhecimento desta lei e a qualidade da aplicação da mesma. Para tanto, foi desenvolvido 
um questionário composto por itens que mensuram estes campos. Este questionário será aplicado em no mínimo trezentos professores do 6º ano 
do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, que atuem em instituições de Ensino Regular na Baixada Fluminense, RJ. Os resultados finais 
obtidos serão analisados com auxílio de um programa de análises estatísticas SPSS - Statistical Package for the Social Sciences. Os resultados 
permitirão não apenas identificar, correlacionar e mensurar a força das possíveis correlações – direta ou inversamente proporcionais entre 
variáveis nos campos supracitados, como também, podem facilitar o desenvolvimento de estratégias para minimizar possíveis fatores que 
comprometem os resultados desejados pela lei 10,639 por esta medida legal. Esta pesquisa encontra-se em andamento, nesta etapa estão sendo 
aplicados os questionários em professores que atendam aos requisitos mencionados anteriormente e analisadas as já realizadas entrevistas. 
Resultados preliminares apontam que 66% dos professores desconhecem as diretrizes fundamentais da lei, 66% afirmaram que houve uma data 
comemorativa importante anexada ao calendário escolar, todavia não souberam dizer que foi o dia da consciência negra; 50% erraram quanto ao 
conhecimento das disciplinas que devem oferecer conteúdo que se refere a cultura e História Afro-Brasileira, todavia, 66% souberam dizer que 
esta lei vale para Instituições públicas, privadas e oficiais, de Ensino fundamental e Médio.  Até o presente momento, é possível identificar que a 
maioria dos professores já entrevistados apresentam desconhecimento dos objetivos gerais da lei 10, 639; quanto as instituições e disciplinas que 
devem incluir conteúdos de História e cultura Afro-brasileira. Estes fatores comprometem não apenas o cumprimento do que determina a lei, 
como também, compromete seus objetivos, já que a qualidade do trabalho neste sentido, também pode ficar comprometido.
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