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Resumo: O seguinte projeto que está em desenvolvimento tem como propósito

apresentar  um  panorama  descritivo-analítico  acerca  do  processo  de

implementação  e  configuração  político-pedagógico  da  lei  10.639/2003  no

ensino de história da rede pública de ensino básico na região do Cariri,  no

período de 2003  a  2015.  Têm como objetivo  mapear  o  conjunto  de  ações

pedagógicas e políticas implementadas nas duas últimas décadas no ensino de

história na rede municipal de ensino de Crato, Juazeiro e Barbalha, com vista a

efetivação  da  lei  10.639/2003.  Identificando  as  perspectivas  do  ensino  de

história  vislumbrando  em relação  o  aprimoramento  e  aos  desafios  políticos

institucionais da história e da cultura afro-brasileira e africana na cultura da

história ensinada. No decorrer do desenvolvimento da pesquisa em questão

serão  desenvolvidas  várias  atividades  decorrentes  da  natureza  do  estudo,

como:  reparação  e  orientações  teórico-metodológica.  A  sistematização  e

elaboração  dos  resultados  da  pesquisa  foi  a  partir  da  construção  de  um

mapeamento  descritivo-reflexivo  sobre  o  processo  de  implementação  e

vivência  no  projeto  anti-racista  amparado  pela  lei  10.639/2003  na  rede

municipal  de  Crato,  Juazeiro  e  Barbalha;  Nessa  perspectiva,  se  inscreve  a

pertinência da continuidade desse estudo. Desse ponto de vista as questões e

os  propósitos  postulados  para  a  presente  investigação  possibilitarão  não

somente  situar  o  panorama desse processo no período em questão,  como

também contribuirá  para  levantar  demandas  e  apostas  no  que  se  refere  o

trabalho  pedagógico  e  político  com  a  história  e  a  cultura  afro-brasileira  e

africana no Cariri.
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