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RESUMO 

 

NUNES, S. M. M. A implementação da Lei 10.639/2003 e seus desdobramentos no 

município de Ribeirão Preto - SP. 2018. 286 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2018. 

Esta pesquisa tem como tema a Educação e a educação das relações étnico-raciais e seu 

objetivo é identificar e analisar as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Educação 

(SME) de Ribeirão Preto, direcionadas à institucionalização da Lei 10.639/2003. A 

metodologia utilizada foi de abordagem qualitativa, se apresentando como um estudo 

analítico-descritivo. Os procedimentos metodológicos empregados para a coleta de dados 

foram a pesquisa bibliográfica, a análise documental e as entrevistas semiestruturada. Os 

documentos pesquisados foram às legislações e publicações da Secretaria Municipal de 

Ribeirão Preto, relacionadas à institucionalização da Lei 10.639/2003 e nossa busca por 

documentos se deu em diferentes arquivos situados no município de Ribeirão Preto - SP e no 

Portal da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (PMRP). Após a coleta de dados, optamos 

por apresenta-los de maneira cronológica, a fim de facilitar a organização e possibilitar um 

entendimento temporal das ações empreendidas pela SME. Analisamos as ações levando em 

consideração as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, bem como o Plano 

Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares, publicado em 2009. Desta forma 

identificamos três momentos, nos quais foram realizadas ações para a implementação da Lei 

no município de Ribeirão Preto. As ações desenvolvidas foram: regulamentação da Lei; 

formação docente; aquisição, produção e distribuição de materiais didáticos e paradidáticos.  

 

Palavra-chave: Educação, Lei 10.639/2003, Educação das relações étnico-raciais, políticas 

públicas de educação, Movimento Negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

NUNES, S. M. M. The implementation of Law 10.639/2003 and it‟s unfoldings in the 

municipality of Ribeirão Preto – SP. 2018. 286 f. Dissertation (Masters) – Filosofy, Science 

and Letters School of Ribeirao Preto, São Paulo University, Ribeirao Preto, 2018. 

This research has as a theme the Education and the ethnic-racial relations and it‟s purpose is 

identify and analyse the actions developted by Municipal Secretary of Education of Ribeirão 

Preto, aimed at intitutionalization of Law 10.639/2003. The methodology used was the 

qualitative approach, presented as an analitycal-descriptive study. The methodological 

procedures appointed for the data colletion were bibliographic research,  documentary 

analysis and semi-structured interviews. The documents searched were the legislations and 

publications of the Municipal Secretary of Ribeirão Preto, related to the institucionalization of 

Law 10.639/2003 and our search in documents was in different files sited in the municipality 

of Ribeirao Preto - SP and in the Portal da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (PMRP). 

After the colection of the datas, we chose to presente them in cronological way, in order to 

facilitate the organization and to allow the temporal understanding of the actions undertaken 

by the Municipal Scretary of Education of Ribeirão Preto. We analyse the actions taking in 

account the National Curricular Guideline  for the education of ethnic-racial relations and for 

the teaching of Afro-Brazilian and African History and Culture, as well as the National Plan 

for the implementation of Curricular Guidelines published in 2009. Thus, we identified  three 

moments, in which actions were carried out for the implematation of the Law in the 

municipality of Ribeirão Preto. The actions developed were: regulation of the Law; the 

actions developed were teacher training; acquisition, production and distribution of didactic 

materials.  

 

Keyword: Education, Law 10.639/2003, Education of ethnic-racial relations, public education 

policies, black moviment. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Respeitem meus cabelos, brancos 

Chegou a hora de falar 

Vamos ser francos 

Pois quando um preto fala 

O branco cala ou deixa a sala 

Com veludo nos tamancos 

[...] 

 

(Chico Cesar) 

 

 

Para chegarmos à temática da presente pesquisa, trilhamos um caminho que se iniciou 

desde muito cedo em nossa infância, em nossa vida familiar, nos vínculos afetivos com 

nossos pais, tios, primos e amigos negros. Ainda na infância, não entendíamos como o 

racismo estruturava-se na sociedade e nas relações pessoais, e presenciávamos pessoas 

amadas sendo discriminadas e desrespeitadas em sua humanidade. Nossa postura, desde 

então, sempre foi a de posicionamento contrário às práticas discriminatórias e ao racismo. A 

escolha por fazer licenciatura e bacharelado em História nos aproximou cada vez mais da 

temática das relações raciais e, durante a graduação, a maior parte de nossos estudos e leituras 

foi nesta direção. Em nossa trajetória, já como docente do sistema público de ensino, a 

necessidade em discutir e debater as relações raciais, o racismo, a discriminação, o 

preconceito, o estereótipo e a segregação racial com os alunos sempre se fizeram urgentes e 

necessárias, além de ser uma constante em nosso cotidiano escolar. Os trabalhos, as pesquisas 

e os eventos que realizávamos em nossa prática docente, eram sempre revestidos da 

preocupação em considerar a temática racial. Assim, quando da promulgação da Lei 10.639 

em 2003, que tornava obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-brasileira, o desejo e o 

interesse em aprofundar os estudos sobre esta temática se tornaram mais intensos e inadiáveis, 

considerando a necessidade de uma prática docente mais comprometida com o que 

preconizava a Lei. 

Nos anos de 2004 e 2005, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo ofereceu o 

curso de atualização “Programa São Paulo: Educando pela Diferença para a Igualdade”, e a 
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partir deste momento, buscamos uma maior compreensão sobre a Lei 10.639/2003
1
, que 

estabeleceu a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira nos 

estabelecimentos de ensino, bem como do Parecer CNE/CP 003/2004 e da Resolução 

CNE/CP 001/2004, que instituíam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

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

Em 2007, concluímos o Curso de Pós-graduação “Lato-Sensu” em Estudos Culturais 

Afro-Brasileiros e Africanidades, ministrado pelo Departamento de Ciências Sociais da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com a monografia “Clube José do Patrocínio, 

Cativeiro e Travessia: O Movimento Negro em Ribeirão Preto”, sob a orientação do Prof. Dr. 

Valter Roberto Silvério. Neste trabalho, identificamos a atuação do Movimento Negro 

Unificado no município de Ribeirão Preto - SP, entre as décadas de 1970 e 1980. No ano de 

2011, finalizamos o curso de Especialização em “Ética, Valores e Saúde na Escola”, na 

Universidade de São Paulo (USP), cujo trabalho de conclusão foi “Educar na Diferença é 

Possível? A Importância da Lei 10.639/2003”, sob orientação da Prof.ª Me. Flávia Andréa 

Pasqualin. O objetivo desta pesquisa foi verificar a aplicação da Lei 10.639/2003 nas salas de 

aula dos anos iniciais do Ensino Fundamental, e a importância dada pelos professores sobre a 

temática étnico-racial.  A pesquisa foi realizada em uma escola estadual, localizada no 

município de Ribeirão Preto – SP. Em nossas considerações finais pudemos perceber que 

poucos educadores daquela escola tinham conhecimento acerca da Lei 10.639/2003 e suas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, demonstrando a fragilidade dos processos formativos 

realizados pelo sistema de ensino estadual paulista.   

A necessidade de maior aprofundamento e compreensão da temática étnico-racial, 

bem como das políticas públicas desenvolvidas pelos sistemas de ensino, nos levaram ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto (FFCLRP), da USP, como aluna especial, no ano de 2013. Neste momento 

conhecemos o Grupo de Estudo da Localidade (ELO), vinculado ao Laboratório 

Interdisciplinar de Formação do Educador (LAIFE)
2
.  De acordo com Lastória (2008, p. 129), 

o Grupo ELO se constitui como uma  

 
[...] comunidade de aprendizagem, no formato de grupo de pesquisa. Cujos objetivos 

referem-se ao estudo a localidade, a articulação dos saberes de História, Geografia, 

Cartografia e Educação para desenvolver aprendizagens profissionais e buscar 

                                                           
1
 Essa lei foi alterada pela Lei n. 11.645, de 10 de março de 2008, passando a incorporar também a história e a 

cultura dos povos indígenas. 
2
 Este laboratório está vinculado ao Departamento de Educação, Informação e Comunicação (DEDIC), da 

FFCLRP.  
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alternativas teóricas e metodológicas para o ensino de História e Geografia na escola 

fundamental.  
 

Assim, o Grupo ELO privilegia o lugar e suas histórias, utilizando como metodologia 

de trabalho a pesquisa colaborativa e coletiva. Os membros que compõem este grupo são 

oriundos de diferentes áreas do conhecimento, como História, Geografia e Pedagogia e em 

sua maioria são docentes da Educação Básica de escolas públicas e privadas, e estão em 

diferentes estágios de formação e da carreira docente. O estudo da localidade de Ribeirão 

Preto - SP norteia as pesquisas desenvolvidas pelo Grupo ELO. Dentre os trabalhos já 

produzidos pelo Grupo, está a construção do Atlas Escolar, Histórico, Geográfico e Ambiental 

para o município de Ribeirão Preto e a Coletânea Elos da Cidadania: localidade, escola e 

ação, que contém práticas educativas diferenciadas e criativas desenvolvidas por professores 

da Educação Básica.  

Neste sentido, os resultados das monografias desenvolvidas nos cursos de pós-

graduação, aliados à temática da localidade desenvolvida pelo Grupo ELO, fizeram-nos 

refletir sobre a implementação da Lei 10.639/2003 no município de Ribeirão Preto - SP. A 

leitura do livro Práticas Pedagógicas de Trabalho com Relações Étnico-Raciais na Escola na 

Perspectiva da Lei 10.639/2003
3
, organizado por Gomes (2012a), ajudou-nos a refletir um 

pouco mais sobre a temática e as implicações relacionadas à institucionalização da referida 

Lei nos sistemas de ensino. De acordo com Gomes (2012a, p. 24-25), a implementação da Lei 

10.639/2003 

depende não apenas de ações e políticas intersetoriais, articulação com a 

comunidade e com os movimentos sociais, mudança nos currículos das 

Licenciaturas e da Pedagogia, mas também de regulamentação e normatização no 

âmbito estadual e municipal, de formação inicial, continuada e em serviço dos 

profissionais da educação e gestores(as) do sistema de ensino e das escolas.  

 

 O Parecer CNE/CP 003/2004, preconiza que temos de construir “[...] pedagogias de 

combate ao racismo e à discriminação [...]” (BRASIL, 2004, p. 15). O documento reafirma a 

função do Estado em desenvolver políticas compensatórias para ressarcimento dos 

                                                           
3
 Este livro foi resultado da pesquisa que levou o mesmo nome, realizada no período de fevereiro a dezembro de 

2009, pelo Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão Ações Afirmativas, na Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), e do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Étnico-Raciais e Ações Afirmativas 

(NERA/CNPq), em parceria com outras universidades. A pesquisa teve apoio e financiamento do Ministério da 

Educação em parceria com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI) e pela representação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) no Brasil. O objetivo desta pesquisa foi identificar, mapear e analisar as iniciativas desenvolvidas 

pelos sistemas de ensino e as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas a partir da perspectiva da Lei n.º 

10.639/2003 (GOMES, 2012a).  
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afrodescendentes e o reconhecimento no currículo da contribuição da população negra para a 

construção da identidade nacional. Desse modo, retirar da invisibilidade a história e a cultura 

do negro, fazendo com que o aluno negro possa se ver reconhecido no currículo escolar e nas 

práticas pedagógicas da escola é condição primordial para uma educação antirracista.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais enfatizam a necessidade de superação do 

eurocentrismo, 

Para obter êxito, a escola e seus professores não podem improvisar. Tem que 

desfazer a mentalidade racista e discriminadora secular, superando o etnocentrismo 

europeu, reestruturando relações étnico-raciais e sociais, desalienando processos 

pedagógicos. Isto não pode ficar reduzido a palavras e as raciocínios desvinculados 

da experiência do ser inferiorizado vivida pelos negros, tão pouco das baixas 

classificações que lhe são atribuídas nas escalas de desigualdade sociais, 

econômicas, educativas e políticas (BRASIL, 2004, p. 15).  

 

É necessário, portanto, romper com o mito da democracia racial, o qual camufla a 

discriminação racial nas práticas sociais, para assim desfazer a mentalidade racista e 

discriminatória, e reeducar as relações étnico-raciais no Brasil. Conforme Silva (2005, p. 

158), 

Todo esse processo de aquisição de conhecimentos e de formação de atitude 

respeitosa de reconhecimento da participação e contribuição dos afro-brasileiros na 

sociedade brasileira requer que preconceitos e discriminações contra este grupo 

sejam abolidos, que sentimentos de superioridade e de inferioridade sejam 

superados, que novas formas de pessoas negras e não negras se relacionarem sejam 

estabelecidas.  

 

O Parecer CNE/CP 003/2004 também apresenta as necessárias condições para que a 

reeducação das relações étnico-raciais ocorra, neste caso, levando-se em conta as condições 

físicas, materiais, intelectuais e afetivas favoráveis à reeducação entre negros e brancos, além, 

é claro, de uma articulação entre processos educativos escolares, políticas públicas e o 

envolvimento dos movimentos sociais.  

Deste modo, os sistemas de ensino podem conduzir suas ações a partir dos seguintes 

princípios apresentados no Parecer: consciência política e histórica da diversidade; 

fortalecimentos de identidades e de direitos; ações educativas de combate ao racismo e à 

discriminação. E os Conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios devem adequar estas normativas às suas realidades locais, viabilizando o 

cumprimento destes dispositivos legais (BRASIL, 2004). Entretanto, de acordo com Gomes 

(2012a), ainda é baixo o grau de institucionalização alcançado pela Lei 10.639/2003. A autora 

destaca a necessidade de passarmos da implantação para a implementação dessa legislação. 

Disso decorre a necessidade de investigação acerca das ações dos sistemas de ensino com 

relação à educação étnico-racial e à institucionalização da referida Lei. Cabe indagar quais 
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ações estão sendo desenvolvidas pelos sistemas de ensino que compõem a Educação Básica 

brasileira, e se estas efetivamente levam à implementação da Lei 10.639/2003 por estados e 

municípios.  

Sabemos que a partir da Constituição de 1988, a Educação é definida como um direito 

social, isto é, um direito de todos e um dever do Estado e da família, sendo regulamentada 

especificamente pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), na qual o 

acesso à Educação é tratado como um direito público subjetivo. A Lei 10.639/2003 alterou os 

artigos 26-A e 79-B da LDBEN, assim, quando nos referimos a esta Lei estamos nos 

referindo à própria LDBEN, logo, significa dizer que a questão racial deve estar presente nas 

normativas educacionais, inseridas de forma precisa “nas metas educacionais do país, no 

Plano Nacional de Educação, nos planos estaduais e municipais, na gestão da escola, nas 

práticas pedagógicas e curriculares e na formação inicial e continuada de professores (as)” 

(GOMES, 2011, p. 117).  

 Autores como Domingues (2007), Santos (2007) e Gomes (2011a) destacam que a 

sanção da referida Lei não foi um ato benevolente do Estado Brasileiro, mas sim o resultado 

da luta dos movimentos negros ao longo da História do Brasil. “O movimento negro 

brasileiro, tem se destacado na história do nosso país como um sujeito político cujas 

reivindicações conseguiram, a partir de ano 2000, influenciar o governo brasileiro [...]” 

(GOMES, 2011a, p. 134). Historicamente, a diversidade étnico-racial foi marcada pela 

discriminação, pelo preconceito e pelo desrespeito. Por muito tempo a sociedade brasileira se 

pensou homogênea, através da premissa eurocêntrica, e os conflitos étnicos eram minimizados 

mediante o  

[...] mito da democracia racial, baseado na dupla mestiçagem biológica e cultural 

entre as três raças originárias, tem uma penetração muito profunda na sociedade 

brasileira: exalta a ideia de convivência harmoniosa entre os indivíduos de todas as 

camadas sociais e grupos étnicos, permitindo às elites dominantes dissimular as 

desigualdades e impedindo os membros das comunidades não brancas de terem 

consciência dos sutis mecanismos de exclusão da qual são vítimas na sociedade. Ou 

seja, encobre os conflitos raciais, possibilitando a todos se reconhecerem como 

brasileiros e afastando das comunidades subalternas a tomada de consciência de suas 

características culturais que teriam contribuído para a construção e expressão de uma 

identidade própria (MUNANGA, 2006, p. 89). 

 

O mito da democracia racial propaga a ideia de que o Brasil é um país livre do 

preconceito racial e do racismo, e se considerada esta premissa, as discriminações raciais são 

reproduzidas de forma velada até os dias de hoje. Entretanto, por meio da luta dos 

movimentos sociais, principalmente do Movimento Negro, essa pretensa harmonia social está 
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sendo questionada e a ideia da diferença e da diversidade étnico-racial começou a ser pensada 

e incorporada na legislação brasileira.  

A luta do Movimento Negro pela superação do racismo, ao longo da História do 

Brasil, tem uma trajetória que se inicia com os movimentos de quilombagem (MOURA, 

1989), passando pela luta Abolicionista, durante a Monarquia. No período pós-abolição, os 

movimentos de luta se davam em associações, clubes, irmandades religiosas, entidades 

beneficentes, grêmios literários, centros cívicos, jornais e organizações políticas. No início do 

século XX surgia a Imprensa Negra, especialmente em São Paulo, com jornais como O 

Menelike, O Getulino e o Clarim d’Alvorada. Nos anos de 1930 ocorreu a fundação da Frente 

Negra Brasileira (FNB), e em 1944 a do Teatro Experimental do Negro (TEN). 

Ainda durante a Ditadura Militar, em 1978, nas escadarias do Teatro Municipal de São 

Paulo, nascia o Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial (MUCDR), que depois 

seria conhecido como Movimento Negro Unificado (MNU).  

Estava aberta a luta moderna do Movimento Negro possuidor de características 

marcantes: em primeiro lugar, a militância disciplinada, organizada em núcleos e 

focada na luta contra o racismo, uma das tarefas prioritárias da luta democrática. Em 

segundo, a luta pela constituição de uma ampla frente que unificasse a luta anti-

racista e alcançasse o pioneiro horizonte da unidade. Por isso se conseguiu forjar 

uma sólida política de alianças, a ponto de a expressão “Movimento Negro” se 

transformar em conceito evocativo de um novo segmento de massas, tanto no 

cenário político como no imaginário nacional (GARCIA, 2006, p. 11). 

  

Assim, juntamente com o processo de redemocratização da sociedade brasileira, 

 
[...] assistimos a uma nova forma de atuação política dos negros (negras) brasileiros 

[...] passaram a atuar ativamente por meio dos novos movimentos sociais, sobretudo 

os de caráter identitário, trazendo outro conjunto de problematização e novas formas 

de atuação e reivindicação política. [...] O Movimento Negro pleiteia que a questão 

racial deveria ser compreendida como uma forma de opressão e exploração 

estruturante das relações sociais e econômicas brasileiras, acirrada pelo capitalismo 

e pela desigualdade social (GOMES, 2011, p. 111). 

    

De acordo com Gomes (2011, p. 112), desde então houve uma mudança de postura, 

um amadurecimento do Movimento Negro no terceiro milênio, e suas reivindicações 

passaram a ser a  

denúncia da postura de neutralidade do Estado ante a desigualdade racial, exigindo 

desse a adoção de políticas de ação afirmativa e a intervenção no interior do próprio 

Estado, mediante a inserção de ativistas e intelectuais do Movimento Negro nas 

administrações municipais e estaduais de caráter progressista e no próprio governo 

federal. 

 

Desta forma, ao olharmos para a trajetória histórica e política do Movimento Negro, 

identificamos uma bandeira de luta sempre presente em suas reivindicações: a Educação. 
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Inicialmente, buscou-se preencher as lacunas deixadas pelo poder público, organizando suas 

próprias escolas até chegarmos às reivindicações do MNU, em 1982, na Convenção em Belo 

Horizonte - MG, na qual foi aprovado o Programa de Ação. Entre suas estratégias de luta, este 

movimento propunha uma  

[...] mudança radical nos currículos, visando à eliminação de preconceitos e 

estereótipos em relação aos negros e à cultura afro-brasileira na formação de 

professores com o intuito de comprometê-los no combate ao racismo na sala de aula. 

Enfatiza-se a necessidade de aumentar o acesso dos negros em todos os níveis 

educacionais e de criar, sob a forma de bolsas, condições de permanência das 

crianças e dos jovens negros no sistema de ensino (Programa de Ação, 1982, p. 4-5) 

(GONÇALVES; SILVA, 2000, p. 151). 

 

 Os anos de 1980 e 1990 trazem dois grandes debates nacionais: a elaboração da nova 

Constituição Federal e da LDBEN. Segundo Silvério (2005), a questão étnico-racial, sendo 

discutida na Assembleia Nacional Constituinte, atendia a antigas reivindicações do 

Movimento Negro; entretanto, ainda que refletisse uma transição sociopolítica da sociedade 

brasileira, as mudanças incorporadas pela Constituição de 1988, não foram suficientes. Dentre 

essas mudanças podemos destacar a classificação do racismo como crime inafiançável e 

imprescritível; o reconhecimento do direito à educação para aqueles que não tiveram acesso 

na idade apropriada, a Educação de Jovens e Adultos; e o reconhecimento da diversidade na 

composição da população brasileira. 

Após um longo processo de tramitação, a LDBEN foi aprovada, em 1996. Contudo, 

esta também não contemplou a abordagem da questão racial, isto é, “não atendeu às 

reivindicações do movimento negro de reformulação do ensino de história e da 

obrigatoriedade do ensino de História da População Negra no Brasil” (RODRIGUES, 2005, p. 

69-70) e o art. 26 § 4º trouxe a seguinte redação, 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem 

ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em 

cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos. 

[...] 

O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes 

culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes 

indígena, africana e europeia (BRASIL, 1996). 

 

Mais uma vez o caráter universalista prevaleceu na legislação educacional brasileira e 

este artigo só será revisto e alterado quando da sanção da Lei 10.639, em 2003. No entanto, os 

anos de 1990 nos apresentaram novas configurações políticas do ativismo negro e do 

posicionamento do governo brasileiro frente à discriminação racial e ao racismo. Em 20 de 

novembro de 1995, o Movimento Negro realizou a Marcha Zumbi dos Palmares Contra o 
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Racismo, pela Cidadania e a Vida, em Brasília. Durante a Marcha, os líderes do movimento 

entregaram um documento para o então presidente da república, Fernando Henrique Cardoso, 

denunciando as condições em que vivia o povo negro e reivindicando direitos sociais e o 

desenvolvimento de políticas públicas específicas para esta população. O governo brasileiro 

passou a reconhecer a existência do racismo, além de ratificar o compromisso em formalizar 

as Convenções Internacionais assinadas pelo país (RODRIGUES, 2005). 

Em 2001, o Brasil participou da III Conferência Mundial Contra o Racismo, a 

Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerância Correlata, em Durban, na África do Sul, e 

desde então, passou a ser signatário da Declaração e do Programa de Ação desta conferência. 

Entendemos que, o momento pós-Durban foi importante para o debate das políticas públicas 

para a população negra, pois vinculava o direito à Educação à luta contra a discriminação 

racial. Neste sentido, o Movimento Negro exigiu uma política educacional que buscasse a 

equidade, “como uma das maneiras de se garantir aos coletivos diversos – tratados 

historicamente como desiguais – a concretização da igualdade. [...] e indaga[ndo] a 

implementação das políticas públicas de caráter universalista [...]” (GOMES, 2011, p. 114-

115).  

Neste sentido, o Movimento Negro reivindicou, ao longo de sua história, a 

implementação de políticas de promoção da igualdade racial, entendidas neste trabalho como  

[...] todas as ações ou políticas públicas e/ou privadas, como as citadas acima [ações 

repressivas, ações valorizativas e/ou ações afirmativas] que visam combater o 

racismo, o preconceito, a discriminação e as desigualdades raciais em todas as 

esferas da vida social, que por meio de políticas universais, direcionadas a todos os 

cidadãos sem qualquer distinção, quer por meio de políticas específicas, 

direcionadas aos grupos que são discriminados racialmente em nossa sociedade. [...] 

esse combate deve ser feito não somente por meio de ações repressivas, isto é, da 

proibição do racismo, conforme estabelece a nossa Constituição [...] mas também 

por meio de ações valorizativas, ou seja, da valorização dos grupos raciais e étnicos 

que são discriminados. [...] como determina a Lei 10.639/2003, alterada pela Lei 

11.645/2008. [...] Além disso, as políticas de promoção da igualdade racial também 

têm como objetivo promover a igualdade de oportunidades, de tratamento, assim 

como promover a inclusão [...] dos grupos discriminados racialmente em áreas onde 

eles são sub-representados em função da discriminação que sofrem em face de sua 

cor, raça ou etnia. Ou seja, se faz necessário também a implementação de ações 

afirmativas (SANTOS; SILVEIRA, 2010, p. 42-43).  

   

Isso posto, é neste contexto de luta do Movimento Negro e de redirecionamento das 

políticas governamentais que finalmente a Lei 10.639 foi sancionada, em 9 de janeiro de 

2003. No ano seguinte, no âmbito do Conselho Nacional de Educação, a referida Lei foi 

regulamentada por meio do Parecer CNE/CP 03/2004 e da Resolução CNE/CP 01/2004, 

instituindo, desta forma, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
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Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Neste 

contexto, enfatizamos que as ações aqui descritas devem ser entendidas a partir do ativismo 

negro e das reivindicações ao longo de sua história. Como afirma Gomes (2011), a efetivação 

da legislação em programas e práticas educacionais tem sido uma das demandas do 

Movimento Negro, entretanto levando-se em conta a história política brasileira, sabemos que 

existe uma distância entre as intenções e a efetivação das legislações antirracistas.   

Diante do exposto, indagamos: como se traduz a efetivação desta legislação nas 

secretarias municipais de educação? A resposta está ao retomarmos o que já afirmamos 

anteriormente, isto é, a necessidade de investigação acerca das ações dos sistemas de ensino 

em relação à educação étnico-racial e a sua institucionalização. Assim, passados mais de dez 

anos da promulgação da Lei 10.639/2003 e suas Diretrizes Curriculares Nacionais, quais 

foram as ações da Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto direcionadas à 

implementação desta Lei no município? Esta pergunta norteará nosso trabalho 

investigativo, considerando que algumas secretarias municipais já desenvolvem ações 

direcionadas à temática racial
4
. Assim, como o município de Ribeirão Preto - SP vem 

desenvolvendo este processo de implementação? Quais foram suas ações, levando-se em 

conta as Diretrizes Curriculares Nacionais e o Plano Nacional de Implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana?  

De acordo com o que foi apresentado até este momento, nosso objetivo geral de 

pesquisa é identificar e analisar as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal da 

Educação de Ribeirão Preto - SP direcionadas à institucionalização da Lei 10.639/2003 e suas 

Diretrizes Curriculares Nacionais no sistema municipal de ensino. E os nossos objetivos 

específicos são: 

a) Identificar e analisar os documentos produzidos pela Secretaria Municipal da 

Educação de Ribeirão Preto que contemplem a Lei 10.639/2003; 

b) Identificar e analisar as ações na Secretaria Municipal da Educação de 

“equipes técnicas permanentes para os assuntos relacionados à Diversidade, 

incluindo a educação das relações étnico-raciais, dotadas de condições 

institucionais e recursos orçamentários” (BRASIL, 2013, p. 32) que atuem no 

sentido de efetivação da Lei 10639/03; 

                                                           
4
 Como por exemplo, o Núcleo Étnico-Racial, é um setor integrado à Coordenadoria Pedagógica, da Secretaria 

Municipal da Educação, do município de São Paulo, vinculado ao Núcleo Técnico de Currículo. Disponível em: 

<http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Quem-Somos-11>. Acesso em: 5 jan. 2017.    

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Quem-Somos-11
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c) Identificar e analisar a ocorrência de “formação dos quadros funcionais do 

sistema educacional, de forma sistêmica e regular” (BRASIL, 2013, p. 32); 

d) Identificar e analisar a existência de produção e distribuição de “materiais 

didáticos e paradidáticos que atendam e valorizem as especificidades 

(artísticas, culturais e religiosas) locais/regionais da população e do ambiente, 

visando ao ensino e à aprendizagem das Relações Étnico-raciais” (BRASIL, 

2013, p. 32). 

Tendo em vista os objetivos descritos anteriormente, nossa dissertação está estruturada 

em quatro seções. Na primeira seção apresentamos um panorama histórico sobre o 

Movimento Negro, considerando sua trajetória histórica ao longo da História do Brasil e suas 

reivindicações de luta, bem como algumas organizações que merecem destaque ao longo 

desse período. Apontamos também a relação entre suas reivindicações e a questão da 

Educação, a qual sempre esteve presente enquanto demanda do Movimento Negro e 

resultando, dentre outras conquistas, na sanção da Lei 10.639/2003.  

Na segunda seção apresentamos as ações governamentais que estão relacionadas à 

promulgação da referida Lei, tais como: a questão racial na elaboração e promulgação da 

Constituição Federal de 1988 e da LDBEN; a tramitação da Lei 10.639/2003, no Congresso 

Nacional; a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR); a criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade 

(SECAD), sua restruturação passando a ser denominada Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) e suas ações ao longo do tempo.  

Na terceira seção abordamos a trajetória metodológica desenvolvida durante nossa 

investigação, explicitamos a opção metodológica, os instrumentos de coleta de dados e os 

sujeitos da pesquisa. Apresentamos também a caracterização do sistema municipal de ensino 

de Ribeirão Preto - SP. 

Na quarta seção discorremos sobre os dados coletados em nossa pesquisa, sua 

descrição e análise. Encerramos o trabalho com as considerações finais, as referências, os 

anexos e o apêndice.   
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1. O MOVIMENTO NEGRO 

 

Nesta seção faremos um breve levantamento histórico, selecionando as principais 

ações e as lutas empreendidas pelas diversas entidades do Movimento Negro e sua relação 

direta com a Educação. Vários autores já se debruçaram em apresentar a história do 

Movimento Negro no Brasil, dentre eles: Pinto (1993), Gonçalves e Silva (2000), Domingues 

(2007, 2009) e Gomes (2011a, 2012b).  Buscamos, principalmente por meio destes autores, 

retomar marcos importantes na história de lutas de algumas entidades mais referenciadas, suas 

reivindicações e atuações frente à situação de abandono e exclusão a que foi relegada a 

população negra brasileira, em especial com relação à Educação (GONÇALVES; SILVA, 

2000). 

A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, alterada pela Lei 11.645/2008, inclui no 

currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática da História e Cultura Afro-

brasileira e indígena
5
, acrescentando os Art.26-A, e 79-B na LDBEN, o que se constitui uma 

vitória do ativismo negro.  

Art.26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos 

e privados, torna-se obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e 

indígena. 

§ 1° O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos 

da historia e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 

desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, 

a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena 

brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à historia do Brasil. 

§ 2° Os conteúdos referentes à historia e cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas 

áreas de educação artística e de literatura e história Brasileira. 

Art. 79-A. (VETADO) 

Art.79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como „Dia Nacional 

da Consciência Negra‟ (BRASIL, 2003).  

 

Podemos dizer, no entanto, que a promulgação da Lei 10.639/2003 não resultou de 

discussões contemporâneas, mas sim das lutas do Movimento Negro ao longo da História do 

Brasil. Reflete, portanto, uma das principais demandas do povo negro, o direito à Educação. 

De acordo com Gomes (2012b, p. 735), a “educação tem merecido atenção especial das 

entidades negras ao longo de sua trajetória”. Gonçalves e Silva (2000) também destacam que 

a Educação sempre esteve presente na agenda do Movimento Negro. Entretanto, sabemos que 

                                                           
5
 É importante salientar que nosso trabalho analisa a implementação da Lei 10.639/2003 no que se refere à 

questão étnico-racial, e a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana.   
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a concepção de Educação não é única para as diferentes entidades negras que compõem o 

Movimento Negro. A Educação ora é vista 

 

como estratégia capaz de equiparar os negros aos brancos, dando-lhes oportunidades 

iguais no mercado de trabalho; ora como veículo de ascensão social e, por 

conseguinte de integração; ora como instrumento de conscientização por meio do 

qual os negros aprenderiam a história de seus ancestrais, os valores e a cultura de 

seu povo, podendo a partir deles reivindicar direitos sociais e políticos, direito à 

diferença e respeito humano (GONÇALVES, 2000, p. 337). 

 

Deste modo, a ação do Movimento Negro, por meio de suas diversas entidades, tem 

sido marcada por uma forte perspectiva educacional, apresentando na sua história de luta, a 

construção de um projeto educativo. Gomes (2011a, p. 136) explicita que ao  

[...] estudarmos as formas de organização dos negros após a Abolição da 

Escravatura e depois da Proclamação da República, a literatura nos mostra que, 

desde meados do século XX, a educação já era considerada espaço prioritário de 

ação e reivindicação. Quanto mais a população negra liberta passava a figurar na 

história com o status político de cidadão (por mais abstrato que tal situação se 

configurasse no contexto da desigualdade racial construída pós-abolição), mais os 

negros se organizavam e reivindicavam escolas que incluíssem sua história e sua 

cultura.  

 

Assim como Gomes (2011a), entendemos o Movimento Negro contemporâneo como 

um sujeito coletivo e político e a Educação como um direito social que deve garantir a 

igualdade, a equidade e a justiça aos diferentes grupos sociais e étnico-raciais pertencentes à 

sociedade brasileira. As reivindicações históricas deste movimento têm influenciado o 

governo brasileiro no desenvolvimento e implementação de políticas públicas de correções 

das desigualdades, em especial as políticas de promoção da igualdade racial que são capazes 

de desencadear “um processo de re-educação da sociedade, do Estado, da escola básica e da 

universidade em relação à diversidade étnico-racial” (GOMES, 2011a, p. 152).  

O Movimento Negro brasileiro dá um novo significado à raça
6
, politizando de maneira 

afirmativa este termo, entendendo-o no seu sentido de emancipação e de construção das 

identidades étnico-raciais. Ao fazer isso, o movimento explicita como o racismo brasileiro se 

estrutura em nossa sociedade, uma vez que a questão étnico-racial é vista como um trunfo na 

construção de uma sociedade que garanta o reconhecimento da diferença, onde todos possam 

ser tratados igualmente como sujeitos de direito. Ao politizar a raça, 

                                                           
6
 Assumimos aqui a posição defendida por Guimarães (2002, p. 50) quando diz que “„raça‟ é não apenas uma 

categoria política necessária para organizar a resistência ao racismo no Brasil, mas é também categoria analítica 

indispensável: a única que revela que as discriminações e desigualdades que a noção brasileira de “cor” enseja 

são efetivamente raciais e não apenas de „classe‟”. Assim, para o autor “[...] não há raças biológicas, ou seja, na 

espécie humana nada que possa ser classificado a partir de critérios científicos e corresponda ao que comumente 

chamamos de „raça‟ tem existência real [...] o que chamamos de „raça‟ tem existência nominal, efetiva e eficaz 

apenas no mundo social e, portanto, somente no mundo social pode ter realidade plena” (GUIMARÃES, 2002, p. 

50). 
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[...] esse movimento social desvela a sua construção no contexto das relações de 

poder, rompendo com visões distorcidas, negativas e naturalizadas sobre os negros, 

sua história, sua cultura, práticas e conhecimentos; retira a população negra do lugar 

de suposta inferioridade racial pregada pelo racismo e interpreta afirmativamente a 

raça como construção social; coloca em xeque o mito da democracia racial 
(GOMES, 2012b, p. 731).  
 

Segundo Gomes (2012b), o Movimento Negro entendido como sujeito coletivo e 

político, produtor e produto de diferentes experiências sociais, produzindo saberes, é 

reconhecido como sujeito de conhecimento. As ações desenvolvidas ao longo da sua trajetória 

histórica produziram novos conhecimentos e entendimentos que possibilitaram mudanças na 

sociedade e na política em geral, e em particular na política educacional brasileira. Mas como 

podemos definir Movimento Negro? Lopes (2004, p. 455-456) define Movimento Negro 

como um nome dado, 

[...] no Brasil, ao conjunto de entidades privadas integradas por afrodescendentes e 

empenhadas na luta pelos seus direitos de cidadania. Numa visão mais restrita, a 

expressão diz respeito às organizações nascidas a partir do final da década de 1960 e 

que se incluem dentro dessa denominação. As diferenças dentre estas e as 

organizações anteriores seriam, entre outras, sua continuidade temporal e o fato de 

compartilharem uma agenda internacional [...]. Alguns dos marcos iniciais do 

movimento negro brasileiro estão nas confrarias e sociedades de auxílio mútuo 

constituídas, ainda na época escravista, com a finalidade de propiciar a alforria de 

seus membros. Após a abolição, talvez a mais importante entre todas essas entidades 

tenha sido a Frente Negra Brasileira, fundada em São Paulo em 1931. [...]. Depois 

dela [...] Teatro Experimental do Negro (Rio, RJ, 1944) [...]. Na segunda metade dos 

anos de 1970 [...] o Movimento Negro começa a se reestruturar, de forma contínua, 

em algumas das principais cidades brasileiras. O final da década vê nascerem, na 

cidade de São Paulo, o Centro de Cultura e Arte Negra, Cecan e a Associação Casa 

de Arte e Cultura Afro-Brasileira, Acacab, fundados em 1977. E, no ano seguinte, 

em que a cidade paulista de Araraquara sedia o Feconezu, Festival Comunitário 

Negro Zumbi, nasce o MNU, Movimento Negro Unificado. A partir daí, surge, em 

todo o Brasil, inúmeras entidades, de vida efêmera ou não [...]. No final de 2002, 

Carlos Alberto Medeiros e Ivanir dos Santos [...] chamavam a atenção para o fato de 

que as denúncias do Movimento Negro já se respaldavam numa nova vertente da 

pesquisa acadêmica sobre relações raciais no Brasil [...] os negros já se assumiam 

como agentes do discurso anti-racista, não necessitando mais de intérpretes ou 

intermediários.   

 

Segundo Pinto (1993) apud Domingues (2007, p. 101) 
7
, o Movimento Negro é  

a luta dos negros na perspectiva de resolver seus problemas na sociedade 

abrangente, em particular os provenientes dos preconceitos e das discriminações 

raciais, que os marginalizam no mercado de trabalho, no sistema educacional, 

político, social e cultural. 

 

Podemos encontrar outra definição de Movimento Negro em Santos (1994) apud 

Domingues (2007, p. 102) 
8
, na qual o Movimento Negro é compreendido como 

                                                           
7
 PINTO, R. P. O movimento negro em São Paulo: luta e identidade. 1993. Tese (Doutorado em Antropologia 

Política) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993. 
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[...] todas as entidades, de qualquer natureza, e todas as ações, de qualquer tempo [aí 

compreendidas mesmo aquelas que visavam à autodefesa física e cultural do negro], 

fundadas e promovidas por pretos e negros [...]. Entidades religiosas [como terreiros 

de candomblé, por exemplo,], assistenciais [como as confrarias coloniais], 

recreativas [como os “clubes negros”], artísticas [como os inúmeros grupos de 

dança, capoeira, teatro, poesia], culturais [como os diversos “centros de pesquisa”] e 

políticas [como o Movimento Negro Unificado]; e ações de mobilização política, de 

protestos anti-discriminatório, de aquilombamento, de rebeldia armada, de 

movimentos artísticos, literários e „folclóricos‟ – toda essa complexa dinâmica, 

ostensiva ou encoberta, extemporânea ou cotidiana, constitui movimento negro.  

 

Gomes (2017, p. 23-24) também define Movimento Negro como  

[...] as mais diversas formas de organização e articulação das negras e dos negros 

politicamente posicionados na luta contra o racismo e que visam à superação desse 

perverso fenômeno na sociedade. Participam dessa definição os grupos políticos, 

acadêmicos, culturais, religiosos e artísticos com o objetivo explícito de superação 

do racismo e da discriminação racial, da valorização e afirmação da história e da 

cultura negras no Brasil, de rompimento das barreiras racistas impostas aos negros e 

às negras na ocupação dos diferentes espaços e lugares na sociedade [...] não basta 

apenas valorizar a presença e a participação dos negros na história, na cultura e 

louvar a ancestralidade negra e africana para que um coletivo seja considerado como 

Movimento Negro. É preciso que nas ações desse coletivo se faça presente e de 

forma explícita uma postura política de combate ao racismo. Postura essa que não 

nega os possíveis enfrentamos no contexto de uma sociedade hierarquizada, 

patriarcal, capitalista, LGBTfóbica e racista. 

  

Assim, constitui o Movimento Negro todo movimento organizado por negras e negros, 

entidades políticas, acadêmicas, culturais, religiosas e artísticas, em qualquer tempo e espaço, 

que adote explicitamente uma postura política de superação e combate ao racismo e à 

discriminação racial. Utilizamos o conceito de Movimento Negro segundo a definição 

proposta por Gomes (2017), por considerá-lo em sua amplitude e por sua postura política de 

combate ao racismo.  

 

1.1 Quilombagem 

 

O Movimento Negro Brasileiro se originou a partir das primeiras experiências de lutas 

engendradas pelas várias formas de resistência à escravidão, do processo de constituição dos 

quilombos, da estruturação das irmandades e das tradições religiosas de matriz africana, e as 

expressões culturais presentes desde o período colonial de nossa história. De acordo com 

Nascimento e Nascimento (2000, p. 204), 

Não existe o Brasil sem o africano, nem existe o africano no Brasil sem o seu 

protagonismo de luta anti-escravista e anti-racista. Fundada por um lado na tradição 

                                                                                                                                                                                     
8
 SANTOS, J. R. dos. Movimento negro e crise brasileira. In: SANTOS, J. R. dos; BARBOSA, W. do N. Atrás 

do muro da noite: dinâmica das culturas afro-brasileiras. Brasília: Ministério da Cultura/Fundação Cultural 

Palmares, 1994.  
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de luta quilombola que atravessa todo o período colonial e do Império e sacode até 

fazer ruir as estruturas da economia escravocrata e, por outro, na militância 

abolicionista protagonizada por figuras como Luiz Gama e outros [...]. 

 

Neste sentido, optamos por apresentar apenas a formação e constituição dos 

quilombos, enquanto espaços de resistência à escravidão, ou seja, de movimento de protesto 

negro, no qual a luta “contra a escravidão também era uma luta contra o racismo” (SANTOS, 

2007, p. 49), e depois passaremos aos movimentos pós-abolição, dentre eles a Imprensa 

Negra, a FNB, o TEN, o MNU e, finalmente, os movimentos contemporâneos.  

De acordo com Moura (1989), aonde existiu escravismo ocorreu a formação dos 

quilombos e a luta pela liberdade, espalhando-se como forma de protesto dos negros 

escravizados, e contra as condições desumanas a que eram submetidos. Assim, podemos 

considerar a formação dos quilombos, durante o período escravista no Brasil, como um “[...] 

movimento de rebeldia permanente, organizado e dirigido pelos próprios escravos [...] em 

todo o território nacional” (MOURA, 1989, p. 22).  

Os quilombos eram  

“toda habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte despovoada, ainda 

que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles”, segundo resposta 

do rei de Portugal à consulta do Conselho Ultramarino datada de 02 de dezembro de 

1740. De acordo com esta definição da Metrópole, o Brasil se converteu, 

praticamente, em um conjunto de quilombos, uns maiores, outros menores, mas 

todos significativos para a compreensão da nossa história social. O quilombo 

conforme definição acima, por isto mesmo, não foi um fenômeno espontâneo. Pelo 

contrário (...) pontilhou todo o território brasileiro durante o período em que a 

escravidão existiu. Esses quilombos tinham vários tamanhos e se estruturavam de 

acordo com seu número de habitantes. Os pequenos quilombos possuíam uma 

estrutura muito simples: eram grupos armados. As lideranças, por isso, surgiam no 

próprio ato de fuga e da sua organização. Os grandes, porém, já eram muito mais 

complexos (MOURA, 1989, p. 16-18).   

 

Os quilombos foram locais privilegiados de resistência à escravidão, onde o negro 

expressava sua insatisfação contra o sistema escravista, lutando por sua liberdade. 

Representavam também o espaço da libertação em oposição à senzala e ao cativeiro. A fuga 

era a possibilidade de retomar sua autonomia como pessoa humana, desestruturando, assim, o 

sistema escravista e suas contradições. 

Dessa maneira, os quilombos representaram a resistência dos escravizados durante 

todo o período no qual a escravidão existiu no Brasil. Não é correta, portanto, a ideia de que 

Palmares foi o único quilombo existente em mais de trezentos anos de escravidão. 

Considerando a força deste movimento de resistência frente à escravidão, Moura (1989) 

relacionou 138 quilombos no território brasileiro, sendo 18 quilombos no estado da Bahia, 5 
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no Maranhão, 6 no Mato Grosso do Sul, 20 em Minas Gerais, 13 em Pernambuco, 4 na 

Paraíba, 12 na região amazônica, 8 no Rio de Janeiro, 7 no Rio Grande do Sul, 3 em Santa 

Catarina, 23 em São Paulo e 17 em Sergipe.   

Nota-se que os quilombos estiveram presentes em todo o território brasileiro, 

demonstrando o quanto o negro escravizado resistiu, fosse buscando sua liberdade, ocupando 

espaços onde poderiam viver a partir de suas referências culturais e, também, desestruturando 

o sistema escravista, na medida em que representou um importante elemento no desgaste 

permanente deste sistema.   

Está havendo uma revisão na história social do Brasil, particularmente no que diz 

respeito à importância dos quilombos na dinâmica da sociedade brasileira. Por isso, 

eles manifestam-se nacionalmente como afirmação de luta contra o escravismo e as 

condições em que os escravos viviam pessoalmente. [...] no Brasil, como nos demais 

países nos quais o escravismo moderno existiu, a revolta do negro escravo se 

manifestou. Devemos dizer, para se ter uma ótica acertada do nível de resistência 

dos escravos, que a quilombagem foi apenas uma das formas de resistência. Outras, 

como o assassínio de senhores, dos feitores, dos capitães do mato, o suicídio, as 

fugas individuais, as guerrilhas e as insurreições urbanas se alastraram por todo o 

período, mas o quilombo foi a unidade básica de resistência do escravo (MOURA, 

1989, p. 13-14). 

 

 As diversas formas de resistência, em especial os quilombos, enquanto luta contra o 

sistema escravista, assustaram a elite dirigente. Para Santos (2007), a luta dos negros contra a 

escravidão criou um imaginário do medo, principalmente nas províncias que tinham maior 

número de escravos, como por exemplo: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A luta dos 

povos escravizados aumentava cada vez mais, ao mesmo tempo em que aumentava a 

perspectiva da eliminação do sistema escravista. Os fazendeiros paulistas, frente às fugas, às 

rebeliões e às revoltas dos povos escravizados, mudaram de opinião em relação ao fim da 

escravidão, pois temiam que a luta “dos negros fosse dirigida e executada” por eles próprios. 

Passaram a apoiar Joaquim Nabuco, que defendia que a elite dirigente deveria conduzir a 

Abolição e não os próprios negros nas fazendas ou nos quilombos. 

Segundo Domingos (2007, p. 103-104), após a abolição da escravatura, para reverter o 

quadro de marginalização, mulheres e homens negros organizaram diversas associações, tais 

como: clubes, entidades beneficentes, grêmios literários, centros cívicos, jornais e 

organizações políticas em diferentes localidades do território brasileiro, reunindo um número 

expressivo de associados pertencentes à comunidade negra.  

Em São Paulo, apareceram o Club 13 de Maio dos Homens Pretos (1902), o Centro 

Literário dos Homens de Cor (1903), a Sociedade Propugnadora 13 de Maio (1906), 

o Centro Cultural Henrique Dias (1908), a Sociedade União Cívica dos Homens de 

Cor (1915), a Associação Protetora dos Brasileiros Pretos (1917); no Rio de Janeiro, 

o Centro da Federação dos Homens de Cor; em Pelotas/RG, a Sociedade Progresso 

da Raça Africana (1891); em Lages/SC, o Centro Cívico Cruz e Souza (1918). Em 
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São Paulo, a agremiação negra mais antiga desse período foi o Clube 28 de 

Setembro, constituído em 1897. As maiores delas foram o Grupo Dramático e 

Recreativo Kosmos e o Centro Cívico Palmares, fundados em 1908 e 1926, 

respectivamente. [...] Algumas delas tiveram como base de formação “determinadas 

classes de trabalhadores negros, tais como: portuários, ferroviários e ensacadores, 

constituindo uma espécie de entidade sindical”. Pinto (1993) computou a existência 

de 123 associações negras em São Paulo, entre 1907 e 1937. Já Muller (1999) 

encontrou registros da criação de 72 em Porto Alegre, de 1889 a 1920, e Loner 

(1999), 53 em Pelotas/RS, entre 1888 e 1929. Havia associações formadas 

estritamente por mulheres negras, como a Sociedade Brinco das Princesas (1925), 

em São Paulo, e a Sociedade de Socorros Mútuos Princesa do Sul (1908), em 

Pelotas. 

 

 Estas associações, do ponto de vista educacional, denunciavam o analfabetismo e a 

precariedade da escolarização da população negra. Muitas delas desenvolveram ações 

educativas como “apresentações musicais, encenações teatrais, saraus, sessões de recitais de 

poesias, cursos, palestras. [...] mantinham aulas noturnas e bibliotecas. [...] e também abriram 

escolas” (DOMINGUES, 2009, p. 969). 

 

1.2 Movimento Negro Pós-Abolição 

 

Simultaneamente à organização das diversas associações negras, após a Abolição da 

Escravatura, houve o desenvolvimento de uma imprensa específica, denominada imprensa 

negra, que representava a comunidade negra e denunciava o racismo e as precárias condições 

de vida desta população. Segundo Domingues (2007, p. 104-105), o primeiro jornal foi A 

Pátria, publicado em 1899, no município de São Paulo - SP,  

[...] outros títulos também foram publicados nessa cidade: O Combate, em 1912; O 

Menelick, em 1915; O Bandeirante, em 1918; O Alfinete, em 1918; A Liberdade, em 

1918; e A Sentinela, em 1920. No município de Campinas [SP], O Baluarte, em 

1903, e O Getulino, em 1923. Um dos principais jornais desse período foi o Clarim 

da Alvorada, lançado em 1924, sob a direção de José Correia Leite e Jayme Aguiar. 

Até 1930, contabiliza-se a existência de, pelo menos, 31 desses jornais circulando 

em São Paulo. A imprensa negra conseguia reunir um grupo representativo de 

pessoas para empreender a batalha contra o “preconceito de cor”, como se dizia na 

época. Surgiram jornais dessa mesma natureza em outros estados, como a Raça 

(1935), em Uberlândia/MG, o União (1918), em Curitiba/PR, O Exemplo (1892), em 

Porto Alegre/RS, e o Alvorada, em Pelotas/RS. Este último – publicado com 

pequenas interrupções de 1907 a 1965 – foi o periódico da imprensa negra de maior 

longevidade no país. 

 

As publicações foram de extrema importância para a comunidade negra paulista, “uma 

relevante manifestação de identidade étnica das mais importantes para conhecermos a 

trajetória do negro brasileiro na luta pela sua cidadania” (MOURA, 1989, p. 69). Elas deram 
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visibilidade para a produção cultural feita pelo negro e para o negro, despertando a 

consciência étnica.  

A imprensa negra surge como possibilidade de enfrentamento da chamada grande 

imprensa, que era branca, e não representava a comunidade negra. Estes jornais refletiam os 

desejos dos negros, suas denúncias contra o racismo, bem como a sua vida associativa, 

cultural e social. As publicações eram mantidas com recursos dos próprios editores, tinham 

pequena tiragem e duração, às vezes, precária. A preocupação com a Educação foi uma 

constante nesses periódicos, sempre com o ideal de ascensão social do negro, permitindo, 

desta forma, integrá-lo ao mundo do branco. Os jornais traziam a ideia de que o negro deveria 

“educar-se para „subir na vida‟, [...] chegar aos mesmos níveis do branco através do 

aprimoramento educacional. Para isso deve deixar os vícios como o alcoolismo, a boêmia, [...] 

deve ser um modelo de cidadão” (MOURA, 1988, p. 205).  

Independente das variações ideológicas, a imprensa negra paulista teve um núcleo 

básico de pensamento, isto é, o posicionamento do negro diante do mundo dos brancos, 

assumindo, em alguns momentos, um caráter reivindicatório, já em outros um conteúdo 

pedagógico e moral, mas sempre procurando a integração do negro no mundo do branco.  

De acordo com Pinto (1993, p. 183-184), a imprensa negra paulista incentivou a 

escolarização da população negra.  

A educação, tanto como sinônimo de instrução de escolaridade, quanto no seu 

sentido mais amplo, abrangendo manifestações de caráter cultural, sempre foi muito 

valorizada pelas lideranças negras [...]. A preocupação com a educação e a cultura se 

expressa nos artigos publicados nos jornais [...] Muitas afirmações, ao longo de todo 

o período analisado e presentes em grande parte dos jornais, expressam este ponto 

de vista, que identifica na ausência de instrução uma das causas, senão a causa 

principal, da situação precária em que o negro se encontrava e, que, por sua vez, 

colocava instrução como condição para que tal situação fosse superada. A educação 

era tida como única, ou pelo menos como uma das principais maneiras pela qual o 

negro conseguiria obter as mesmas oportunidades que o branco e deixaria de ser um 

“extrangeiro indesejável”. Recebendo educação, o negro poderia “evoluir”, 

integrando-se à vida nacional, combater a miséria em que vivia, os “vícios” e as 

doenças que o atormentavam.   

 

Para a autora, naquele momento, a Educação era vista como uma possibilidade para o 

negro superar a precariedade, a miséria, os vícios e as doenças que faziam parte da sua vida, e 

assim conseguisse integrar-se à sociedade, na qual estava inserido. De maneira geral, a 

imprensa negra paulista, defendeu a Educação para a população negra, como um direito, uma 

oportunidade, para deixar de ser um estrangeiro indesejável.  

Outra importante organização negra foi a Frente Negra Brasileira (FNB). Fundada na 

cidade de São Paulo, em 16 de setembro de 1931, e conforme seu estatuto: 
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[...] a Frente Negra Brasileira, união política e social da Gente Negra Nacional, para 

afirmação dos direitos históricos da mesma, em virtude da sua atividade material e 

moral no passado e para reivindicação de seus direitos sociais e políticos atuais na 

Comunhão Brasileira” (BARBOSA, 1998, p. 110).  

 

Tinha como objetivo “[...] à elevação moral, intelectual, artística, técnica, profissional 

e física; assistência, proteção e defesa social, jurídica, econômica e do trabalho da Gente 

Negra” (BARBOSA, 1998, p. 110).  

Cabia à FNB o papel de organizar politicamente, representar e defender os interesses 

da comunidade negra, denunciando o preconceito de cor. A FNB agregou milhares de negros 

em todo o país, criando núcleos em vários estados da federação. Em 1933, criou-se o jornal A 

Voz da Raça, órgão oficial de publicação da FNB. Em 1936, a FNB foi transformada em 

partido político, mas foi fechada no ano seguinte, em 1937, quando Getúlio Vargas deu o 

golpe do Estado Novo, fechando todos os partidos políticos. 

Desse modo, a FNB lutava por melhoria na situação econômica e social do negro, mas 

via-o como uma raça atrasada em relação aos valores civilizatórios e, então, responsabilizava 

o próprio negro pela situação na qual vivia. Por isso, passou a investir em educação e 

profissionalização do negro, acreditando “„aplainar‟ o caminho para a aceitação e integração 

maior do negro na sociedade” (HOFBAUER, 2006, p. 353). Para a FNB, o trabalho era a base 

do progresso humano, e, portanto, o meio pelo qual o negro conseguiria ascender socialmente, 

enfrentando e superando o racismo.  

Segundo Domingues (2009, p. 973), a FNB instituiu vários departamentos dentro de 

sua organização, “sendo o maior e o mais importante o de Instrução
9
, também chamado 

Departamento de Cultura ou Intelectual, responsável pela área educacional”. Em 1932, criou-

se o curso de alfabetização, e a partir de 1934 foi oferecido também o curso primário, com 

salas mistas e multisseriadas.  

Os jornais da época, assim como o jornal A Voz da Raça, aconselhavam os negros a 

como se comportarem e a como cuidarem da sua aparência, principalmente no que se refere 

ao cuidado dos cabelos. Poderíamos encontrar, na imprensa negra, anúncios como este: 

“Frente-Negrinas – Quereis ter os vossos cabelos lisos e sedosos! A preços razoáveis? 

Procurai a cabelizadeira Frente-Negrina” (HOFBAUER, 2006, p. 355).   

                                                           
9
 De acordo com Domingues (2009, p. 973), [...] o conceito de educação articulado pelo movimento negro 

naquela fase era amplo, compreendendo tanto a escolarização quanto a formação cultural e moral do indivíduo. 

A palavra “educação” era usada frequentemente com esses dois sentidos. Já a palavra “instrução” tinha um 

sentido mais específico: de alfabetização ou escolarização. A “instrução” foi uma das questões mais pautadas da 

FNB. Em quase todas as edições do jornal, A Voz da Raça, encontra-se alusão ao quadro de carência educacional 

da população negra e à necessidade de instrução, isto é, alfabetização para esta população.  
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A FNB valorizava o trabalho, sendo considerado  

[...] o meio pelo qual o negro deveria conseguir ascender socialmente e também o 

meio apropriado para enfrentar e quiça superar o preconceito. [...] Os líderes 

posicionavam-se veementemente contra qualquer comportamento de seus membros 

que pudesse prejudicar a imagem do negro como “bom trabalhador”, como 

“trabalhador honesto” [...] (HOFBAUER, 2006, p. 354).  

 

Além disso, havia uma proximidade dos frentenegrinos com o catolicismo, “[...] o 

credo católico e suas cerimônias [...] eram uma referência forte para a maioria dos 

frentenegrinos” (HOFBAUER, 2006, p. 356). As religiões de matriz africana eram vistas 

como práticas a serem superadas. As batucadas, o samba, ou outras danças, também não eram 

aceitas pela FNB, pois poderiam prejudicar a imagem do negro, que se empenhava em ser 

aceito pela sociedade branca. Naquele momento, essa era a forma adequada do negro se 

integrar à vida nacional, afastando-se de tudo aquilo que era visto como fora dos padrões da 

sociedade branca ocidental. O negro deveria dar sua contribuição à nação brasileira, 

conquistando um lugar digno na sociedade, a partir dos valores mencionados. 

O tema África foi pouco debatido, as informações eram escassas e as interpretações 

estereotipadas. O continente africano era visto como atrasado. A FNB buscava o progresso e 

acreditava na civilização branca ocidental, desta forma, não havia motivo para vincular o 

negro a sua herança africana, mas sim ao Brasil, dando sua contribuição para o progresso 

nacional. O patriotismo foi uma marca da FNB e sua bandeira exprime essa posição, “[...] o 

branco, o preto e o vermelho representavam as três raças do Brasil, e o verde, em forma de 

palmeira, reverenciava Palmares” (HOFBAUER, 2006, p. 366).  

Palmares foi interpretado como um símbolo de liberdade de todos os brasileiros, a 

princesa Isabel foi tida como a Redentora e, o dia 13 de maio passou a ser considerado um 

marco simbólico da igualdade, uma conquista também de todos os brasileiros. Conforme 

Hofbauer (2006, p. 367), a FNB conjugava uma postura nacionalista, de concepções 

evolucionistas e assimilacionista, permitindo a esta entidade “usar o conceito de raça tanto 

para referir-se à totalidade da nação brasileira como para falar do grupo social que a 

organização representava [...] FNB afirma[va] a existência de uma raça brasileira”. 

 Em 1937, a FNB foi fechada. Raul Joviano do Amaral, Abélcio Barbosa entre outros 

fretenegrinos “[...] fundariam a União Negra Brasileira. Mas o golpe político foi tão profundo, 

tão contundente, que todos os frentenegrinos rejeitaram automaticamente a União Negra, 

então ela não teve condições de sobreviver” (BARBOSA, 1998, p. 25). 
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A FNB foi um movimento de caráter nacional, independente de suas contradições, ela 

ofereceu a população negra 

[...] possibilidades de organização, educação e ajuda no combate à discriminação 

racial. Incentivou a conquista de posição dentro da sociedade e a aquisição de bens. 

Foi, sem dúvida, conservadora, expressava aspirações de negros de classe média e 

teve concepções políticas limitadas. Mas tentou dar aos afro-brasileiros condições de 

se integrarem à sociedade capitalista e conseguiu resposta popular, como prova o 

grande número de filiais que estabeleceu e de associados que conquistou. Configura-

se como uma das grandes mobilizações negras no contexto urbano e sua trajetória é 

um capítulo importante da história do povo afro-brasileiro (BARBOSA, 1998, p. 

12). 

 

Segundo nos apresenta Nascimento e Nascimento (2000, p. 206), a FNB representou 

uma “[...] consciência e uma luta de caráter integracionista, à procura de um lugar na 

sociedade “brasileira”, sem questionar os parâmetros euro-ocidentais dessa sociedade nem 

reclamar uma identidade específica, cultural, social ou étnica”.    

Até este momento, dentre os movimentos descritos, podemos perceber a importância 

dada à Educação, conforme nos apresenta Domingues (2009, p. 976), a “prioridade era o 

ensino básico, particularmente a alfabetização [...]”. A ação do Movimento Negro, até esse 

período, se constituiu de maneira autônoma, considerando que pouco podia se esperar do 

Estado brasileiro neste momento (GONÇALVES; SILVA, 2000).  

No Rio de Janeiro, em 1944 surgia o Teatro Experimental do Negro (TEN). Abdias do 

Nascimento e Alberto Guerreiro Ramos foram seus principais intelectuais.  O objetivo inicial 

era abrir as artes cênicas para atores negros e contestar a discriminação racial. Com o passar 

do tempo transformou-se em uma “agência de formação profissional, clínica pública de 

psicodrama para a população negra e movimento de recuperação da imagem e da autoestima 

dos negros brasileiros” (GUIMARÃES, 2002, p. 89).   

Segundo Nascimento e Nascimento (2000, p. 206-207), o TEN: 

[...] continuava a tradição de protesto e organização político-social, mas integrava a 

essa dimensão a reivindicação da diferença do negro: o negro não procurava apenas 

integrar-se à sociedade “branca” dominante, assumindo como sua aquela bagagem 

cultural europeia que se impunha como “universal”. Ao contrário, o TEN 

reivindicava o reconhecimento do valor civilizatório da herança africana [...] 

Assumia e trabalhava sua identidade específica, [...] expressava-se, na época, no 

lema da “negritude”. [...] identificação com a origem africana no contexto brasileiro.  

 

O TEN organizou cursos de alfabetização, e desenvolveu um teatro negro, onde os 

heróis e protagonistas eram negros, as peças eram escritas por dramaturgos negros e os temas 

eram relacionados à cultura afro-brasileira. Além do teatro, o TEN organizou concursos de 

artes plásticas, concursos de beleza negra e eventos sociopolíticos do Movimento Negro, tais 

como: Convenção Nacional do Negro (1945-1946); Conferência Nacional do Negro (1948-
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1949); o 1º Congresso do Negro Brasileiro (1950), com “O negro revoltado” (título dado à 

coletânea de teses apresentadas no Congresso), evento importante no qual se debateram os 

problemas enfrentados pelo negro no Brasil. O TEN publicou, também, o jornal Quilombo. 

Em 1945, Abdias do Nascimento, Aguinaldo Camargo e Sebastião Rodrigues Alves 

organizam o Comitê Democrático Afro-Brasileiro. Um de seus primeiros objetivos foi a 

anistia dos presos políticos e a volta da democracia. Neste momento, o comitê passou a ter o 

apoio de integrantes da União Nacional dos Estudantes (UNE). Conseguidos os objetivos 

iniciais, o comitê se voltou para questões específicas da população afro-brasileira, no entanto, 

a partir deste momento, a esquerda acusou o comitê de estar fazendo racismo às avessas. 

Conforme Nascimento e Nascimento (2000, p. 211), a esquerda  

aceita entusiasticamente um Comitê Afro-Brasileiro que pudesse ser usado para fins 

políticos, [...] mas o rejeitou como “racista” [...]. Não podia admitir que os negros 

tivessem seus problemas específicos, suas reflexões autônomas, e suas lutas próprias 

dentro da sociedade brasileira. Teríamos que nos curvar à orientação e direção de 

pessoas alheias à nossa situação, às nossas necessidades. 

 

Ainda, segundo este autor, em 1946, a esquerda novamente se colocou contrária a 

questões da comunidade negra, quando se propôs um projeto que proibia a discriminação 

racial.  O Partido Comunista se opôs alegando que a lei, caso fosse aprovada, restringia “o 

sentido mais amplo da democracia” e não havia exemplos concretos de discriminação para 

fundamentar tal projeto. Em 1951, aprovou-se a Lei Afonso Arinos
10

, mas ela não impediu, de 

fato, a discriminação racial. 

A marca registrada do TEN foi a “integração do negro na sociedade nacional e o 

resgate da sua autoestima” (GUIMARÃES, 2002, p. 93). O teatro foi o meio pelo qual o TEN 

denunciou o preconceito, mas, além do teatro, o psicodrama representou uma possibilidade de 

elevação da autoestima para os negros.   

O TEN encerrou definitivamente suas atividades em 1968, quando Abdias do 

Nascimento, um de seus fundadores, foi para o autoexílio nos Estados Unidos da América 

(EUA), em função das perseguições que sofreu durante a ditadura militar. Os ideais de luta 

deste movimento são retomados nos anos de 1970, quando os movimentos sociais retomam as 

lutas de maneira mais contundente. Abdias do Nascimento retornou ao Brasil no início da 

                                                           
10

 A Lei 1.390, de 3 de julho de 1951, incluiu entre as contravenções penais a prática de atos resultantes de 

preconceitos de raça ou de cor. Sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas, a Lei ficou conhecida como 

Lei Afonso Arinos, e foi o primeiro código brasileiro a incluir entre as contravenções penais a prática de atos 

resultantes de preconceitos de raça ou de cor. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1950-

1959/lei-1390-3-julho-1951-361802-norma-pl.html>. Acesso em: 25 jan. 2018.  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-1390-3-julho-1951-361802-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-1390-3-julho-1951-361802-norma-pl.html
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década de 1980 e atuou no processo de reorganização do Estado brasileiro, como deputado 

federal constituinte (SANTOS, 2007). 

Assim de maneira geral, o Movimento Negro dos anos de 1940 e 1950, reivindicava o 

ensino fundamental gratuito para todas as crianças e defendia subsídios para os alunos negros, 

no ensino secundário e universitário. Gonçalves e Silva (2000, p. 149), identificavam algo 

novo no projeto do TEN, para seus idealizadores a 

escolarização, pura e simples, não bastaria para criar aquilo que Guerreiro Ramos 

chamou de “estímulos mentais apropriados à vida civil”. Segundo ele, os negros 

desenvolveram um profundo sentimento de inferioridade cujas raízes estão na 

cultura brasileira. Para libertá-los desse sentimento não basta simplesmente 

escolarizá-los; seria preciso produzir uma radical revisão dos mapas culturais, que as 

elites e, por conseqüência, os currículos escolares, elaboraram sobre o povo 

brasileiro.  

 

De acordo com estes autores, a relação entre educação e cultura, proposta pelo TEN 

será retomada pelo Movimento Negro, em outros momentos, quando o mesmo buscar 

interferir nas políticas educacionais do país. 

Após o Golpe Militar de 1964
11

, houve um “[...] refluxo do movimento negro. Seus 

ativistas eram cerceados, estigmatizados e acusados de levantar um problema que 

supostamente não existia: o racismo no Brasil” (DOMINGUES, 2009, p. 983), a nação vivia o 

mito da democracia racial. Este refluxo não representou o desaparecimento do Movimento 

Negro, na década de 1970, foram organizadas diversas entidades do Movimento Negro. 

Podemos citar a criação da Sociedade Cultural Bloco Afro Ilê Aiyê, na Bahia, em 1974. De 

acordo com Ribeiro (2013, p. 98), o Ilê Aiyê buscou preservar e expandir a cultura negra na 

sociedade e lutar contra o racismo e as diversas formas de discriminação, considerado como 

uma “referência [...] entre a produção cultural e a política, visando à afirmação da identidade 

da população negra na sociedade”.  

O primeiro desfile do Bloco Ilê Aiyê, em 1975, foi recebido como uma afronta ao 

sistema racial brasileiro, provocando a sociedade baiana ao cantar no carnaval: “Que bloco é 

esse? Eu quero saber, é o mundo negro. Que viemos mostrar pra você [...] Branco, se você 

soubesse. O valor que o preto tem, tu tomava um banho de piche, branco. E ficava preto 

também”. O jornal A Tarde, publicou um texto intitulado: Bloco Racista, Nota Destoante, no 

qual dizia que  

                                                           
11

 Após o Golpe Militar foi instaurado em nosso país o regime militar (1964-1985) que obteve apoio de setores 

da sociedade civil. Os militares passaram a ocupar a Presidência da República, e todos os cargos centrais, dos 

Ministérios as empresas estatais. O Serviço Nacional de Informação (SNI) estava ligado diretamente a 

presidência da república e visava manter o poder executivo informado sobre o que se passava no país.  
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Não temos felizmente problema racial. Esta é uma das grandes felicidades do povo 

brasileiro. A harmonia que reina entre as parcelas provenientes das diferentes etnias, 

constitui, está claro, um dos motivos de inconformidade dos agentes de irritação que 

bem gostariam de somar aos propósitos da luta de classes o espetáculo da luta de 

raças. Mas, isto no Brasil, eles não conseguem (CAMPOS, 2006, p. 90).  

 

Domingues (2007, p. 112) destacou outras ações do Movimento Negro, durante a 

década de 1970: 

Em São Paulo, por exemplo, em 1972, um grupo de estudantes e artistas formou o 

Centro de Cultura e Arte Negra (CECAN); a imprensa negra, por sua vez, 

timidamente deu sinais de vida, com os jornais Árvore das Palavras (1974), O 

Quadro (1974), em São Paulo; Biluga (1974), em São Caetano/SP, e Nagô (1975), 

em São Carlos/SP. Em Porto Alegre, nasceu o Grupo Palmares (1971), o primeiro 

no país a defender a substituição das comemorações do 13 de Maio para o 20 de 

Novembro. No Rio de Janeiro, explodiu, no interior da juventude negra, o 

movimento Soul, depois batizado de Black Rio. Nesse mesmo estado, foi fundado o 

Instituto de Pesquisa das Culturas Negras (IPCN), em 1976. 

 

No entanto, a reorganização política do Movimento Negro, de maneira mais 

contundente, deu-se no final da década de 1970, juntamente com outros movimentos sociais. 

O contexto de redemocratização, associado ao cenário internacional, como, por exemplo, o 

Movimento Negro nos EUA e o processo de luta pela independência dos países africanos, 

foram importantes para esta reorganização política do Movimento Negro (DOMINGUES, 

2007).  

 Em 18 de junho de 1978, ocorreu uma reunião entre diversas entidades e grupos 

negros e criou-se o Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial (MUCDR). Em 7 de 

julho de 1978, nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, o MUCDR organizou um 

ato público, que reuniu cerca de 2 mil pessoas, para protestar contra a discriminação racial 

sofrida por quatro jovens negros no Clube de Regatas Tietê e pela morte de Robson Silveira 

da Luz, trabalhador negro, em uma delegacia de Guaianases. Neste ato foi distribuída uma 

Carta Aberta à população, conclamando a população negra para lutar contra a discriminação 

racial. Em 23 de julho, na 1º Assembleia Nacional de Organização e Estruturação da entidade 

incluiu-se ao nome do movimento a palavra negro, assim o movimento passou a ser chamado 

de Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial (MNUCDR). Ainda no ano 

de 1978 foram aprovados o Estatuto, a Carta de Princípios e o Programa de Ação. Em seu 1º 

Congresso, o movimento passou a ser chamado apenas de Movimento Negro Unificado 

(MNU), considerando que a principal luta desta entidade era contra a discriminação racial.  

Conforme Domingues (2007, p. 115-116), o Movimento Negro já propunha a 

[...] revisão dos conteúdos preconceituosos dos livros didáticos; na capacitação de 

professores para desenvolver uma pedagogia interétnica, na reavaliação do papel do 
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negro na História do Brasil e, por fim, erigiu a bandeira da inclusão do ensino da 

história da África nos currículos escolares. Reivindicava, igualmente, a emergência 

de uma literatura “negra” em detrimento à literatura de base eurocêntrica.    

 

A posição ideológica do MNU assume “um estilo político que questiona e desafia a 

ordem política e os valores sociais estabelecidos” (HOFBAUER, 2006, p. 378), buscando a 

igualdade. O MNU preocupou-se em formar quadros políticos qualificados. Denunciou e 

combateu os atos de discriminação contra o negro e a violência policial, assinalando que o 

capitalismo reforça o racismo. O MNU entendeu sua luta como parte integrante da de todos os 

oprimidos do mundo e estabeleceu uma solidariedade com os movimentos internacionais que 

se dedicavam ao combate ao racismo. O MNU também reuniu no bojo de sua formação “[...] 

lideranças sintonizadas com a resistência cultural que espontaneamente se espraiava nos 

meios mais pobres [...]” (GUIMARÃES, 2002, p. 99) e a influência do “quilombismo” de 

Abdias do Nascimento. A noção de identidade apresentava 

a conquista da plena consciência  [...] à exploração e à discriminação do negro [...] à 

força civilizatória própria que se manifestaria num conjunto de características 

irredutíveis [...] uma espécie de „essência do ser negro‟ [...] o ideário do 

branqueamento, seja num plano biológico, seja no cultural, é condenada como uma 

agressão contra o negro. Percebe-se, portanto, que os novos movimentos negros dos 

anos de 1970, 1980 e 1990 já não defendem a “assimilação” e “aculturação”. A 

busca de uma delimitação reflete-se também na criação de uma nova estética 

(HOFBAUER, 2006, p. 393-394). 

   

Adotou-se uma nova estética negra, um novo jeito de se vestir, e, principalmente, uma 

nova postura frente aos cabelos, uma vez que “surgem salões especializados em „cabelo afro‟ 

e tranças e penteados „rastafári‟” (HOFBAUER, 2006, p. 394), diferente da postura da FNB 

que orientava os frentenegrinos a alisarem seus cabelos, a partir de uma estética branca. 

Assumindo uma postura contrária à FNB, que via a escravidão como uma etapa no 

desenvolvimento da humanidade, o MNU entendeu a escravidão como um sistema de 

exploração desumano. Os quilombos estavam associados à resistência do negro à escravidão. 

Outros movimentos de resistência foram lembrados pelo MNU, como, por exemplo, a Revolta 

dos Malês. O Quilombo de Palmares, assim como Zumbi, foram considerados símbolos 

máximos da resistência negra no Brasil escravista.  Zumbi do Palmares passou a ser o grande 

herói da comunidade negra, um símbolo negro que resistiu até a morte pelos ideais de 

liberdade. O dia 20 de Novembro, dia da morte de Zumbi, foi declarado o Dia Nacional da 

Consciência Negra, rechaçando, dessa forma, o dia 13 de Maio, que era festejado pela FNB e 

agora passou a ser ressignificado, como dia de denúncia e reflexão sobre as condições da 

população negra na sociedade. A figura da Princesa Isabel, que outrora recebera elogios como 
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a redentora, a padroeira inesquecível, entre outros, passou e receber duras críticas. A 

democracia racial foi vista como um mito, uma falácia que deveria ser desmentida, assim 

como a ideia de que a culpa da condição social desfavorável do negro estava nele próprio 

(HOFBAUER, 2006). 

Entendemos que desta forma, este movimento social reivindicou o direito à diferença, 

em oposição “à proposta de integração via valores brancos, [assim] o trabalho do MNU 

centrou-se na elaboração de um projeto político do povo negro para o Brasil, do ponto de vista 

do negro” (RODRIGUES, 2005, p. 43). Enquanto a FNB distanciou-se do samba, do 

candomblé, do jeito de ser da população negra, o MNU reconheceu nestas tradições a 

diferença, pensando-se enquanto negro que tem uma raça, uma cultura e uma identidade. A 

ideia de resistência cultural negra se fez, via candomblé e quilombos. Costumes e tradições 

populares passaram a ser vistas como integrantes da cultura negra e como espaços de 

resistência, valorizando-se esta cultura e orgulhando-se de pertencer a ela. De acordo com 

Hofbauer (2006, p. 404), se 

[...] na década de 1930, os frentenegrinos apostavam na estratégia de “elevar” – via 

um processo de aprendizagem e aculturação – a “raça negra” aos patamares das 

“raças adiantadas”, a nova militância negra, que se forma a partir do final da década 

de 1970, rejeita totalmente esta postura. Ocorreram [...] mudanças na análise das 

causas da desigualdade e da discriminação e nas estratégias de luta [...] alterou a 

avaliação dos costumes e das tradições populares: estas são agora entendidas como 

expressões de “cultura negra” [...] Ao defender uma concepção primordialista de 

“identidade negra”, busca-se, além de fortalecer um espírito de união, reavaliar a 

história do negro e mobilizar as pessoas em torno de um objetivo político 

transformador.  

  

A Educação continuou sendo uma prioridade para o MNU, desde a sua fundação. 

Assim, em seu Programa de Ação, aprovado em 1982, logo no início do texto, o mito da 

democracia racial foi questionado e dentre as áreas prioritárias defendidas pelo Programa, 

vamos destacar a área da Educação e apresentar algumas propostas, são elas: 

Solicitar às instituições de caráter político partidário, atuação junto ao 

Ministério da Educação e Cultura, no sentido de estabelecer uma política de 

publicações que impeça o uso de recursos oficiais para a edição e divulgação de 

livros que reproduzem e perpetuam o racismo e os estereótipos negativos entre 

negros. 

Contra a discriminação racial nas escolas. Por melhores condições de ensino aos 

Negros. 

Pela reavaliação do papel do Negro na História do Brasil. 

Pela participação dos Negros na elaboração dos currículos escolares em todos 

os níveis e órgãos culturais. 

Pela inclusão da disciplina História da África nos currículos escolares. 

Por um ensino voltado para os valores e interesses do povo Negro e de todos os 

oprimidos. 

Por vagas nas escolas públicas municipais, estaduais e federais. 

Por mais bolsas de estudo. 
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Pela criação de escolas técnicas municipais profissionalizantes. 

Pelo ensino público gratuito em todos os níveis (Cf. Programa de Ação, 

discutido, aprovado no III Congresso Nacional do MNU, Belo Horizonte, abril 

de 1982, mimeo) (SANTOS, 2007, p. 132).  

  

Assim, a pauta do MNU incluía ações educacionais que valorizavam a população 

negra, reivindicando a reavaliação da contribuição do negro na História do Brasil, a 

participação na elaboração dos currículos escolares, a inclusão de uma disciplina que tratasse 

da História da África, a preocupação com a edição de livros que trouxessem os estereótipos e 

o racismo, e já apontavam na direção de políticas de ação afirmativa quando solicitavam 

bolsas de estudo. Mas apresentavam também propostas universalistas como a garantia do 

ensino gratuito e público em todos os níveis educacionais, para todos (SANTOS, 2007). 

 Nos anos de 1980, a partir dos quadros do Movimento Negro e do Movimento 

Feminista, constituiu-se um novo sujeito político, o Movimento de Mulheres Negras. De 

acordo com Roland (2000, p. 239), a criação do Coletivo de Mulheres Negras de São Paulo 

foi um marco importante, no sentido da articulação e organização do 1º Encontro Estadual de 

Mulheres Negras, em 1984. Entre os temas tratados neste evento, foram “[...] discutidas as 

relações com os homens negros e as mulheres brancas, a saúde, a violência, a participação 

política, a estética, o mercado de trabalho, a educação, a mídia e a religião”. Em 1988, ano do 

Centenário da Abolição da Escravatura no Brasil, organizou-se o 1º Encontro Nacional de 

Mulheres Negras, no Rio de Janeiro.  

Roland (2000) destacou que neste período surgiram diversos grupos de mulheres 

negras no Brasil, são eles: Coletivo de Mulheres Negra de São Paulo, (1983); Aqualtume, do 

Rio de Janeiro, (1978); Nzinga - Coletivo de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, (1983); 

Coletivo de Mulheres Negras da Baixada Santista/Casa da Cultura da Mulher Negra, (1986); 

Grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa, do Maranhão, (1986); Centro de Mulheres de 

Favela e Periferia (CEMUFP), do Rio de Janeiro, (1986); Grupo de Mulheres Negras, do 

Espírito Santo, (1982); Maria Mulher, do Rio Grande do Sul,(1987); Coletivo de Mulheres 

Negras, de Belo Horizonte, (1987); Geledés – Instituto da Mulher Negra, de São Paulo, 

(1988); Comissão de Mulheres Negras, de Campinas,(1989); Coletivo de Mulheres Negras, 

do Distrito Federal,(1990); Coletivo de Mulheres Negras, de Salvador; Criola, (1992); Eleeko 

– Instituto da Mulher Negra, (1993); Associação de Mulheres Negras Oborin Dudu, do 

Espírito Santo, (1995); Quilombolas, de Campinas, (1996); FALA PRETA! Organização de 

Mulheres Negras, de São Paulo, (1997). Estes coletivos de mulheres negras desenvolvem 

trabalhos nas áreas de saúde, educação, cultura, direito, religião, cidadania, formação 
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profissional, direitos humanos, comunicação, trabalho, políticas públicas de combate ao 

racismo e à discriminação racial e de gênero.  

Muitas outras organizações têm dado atenção às questões da mulher negra; o próprio 

MNU destacou este debate em seus documentos, juntamente com o Movimento Feminista, 

mas o Movimento de Mulheres Negras reivindicou a “autodeterminação enquanto sujeito”. 

Não pretendendo o isolamento em relação ao Movimento Negro ou ao Movimento de 

Mulheres, mas desejando que estes movimentos “respeitem sua autonomia”, enquanto 

movimento político específico (ROLAND, 2000).  

Ao longo da trajetória de luta contra a discriminação racial, não podemos deixar de 

destacar as Marchas organizadas pelo Movimento Negro, e que resultaram em avanços legais 

significativos para a comunidade negra. Em 1988, ano do Centenário da Abolição, várias 

marchas foram organizadas. No Rio de Janeiro, foi realizada no dia 11 de maio, a “Marcha 

contra a farsa da Abolição 1888 – 1988. Nada mudou, vamos mudar” (SANTOS, 2007). 

Nesse mesmo ano, segundo este autor, foi promulgada a Constituição Federal, na qual o 

racismo foi considerado crime, conforme Art. 5°, parágrafo XLII a “prática do racismo 

constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da Lei”.   

As mobilizações do Movimento Negro continuaram durante toda a década de 1990, e 

segundo Santos (2007), o evento mais importante da primeira metade desta década foi a 

Marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, realizada em 20 de 

novembro de 1995, ano que datava os 300 anos de morte de Zumbi dos Palmares. Organizada 

pelo Movimento Negro brasileiro
12

, constituiu-se em uma manifestação de  

indignação e protesto contra as condições subumanas em que vive o povo negro 

deste país, em função dos processos de exclusão social determinado pelo racismo e a 

discrição racial presentes em nossa sociedade. Já fizemos todas as denúncias. O mito 

da democracia racial está reduzido a cinzas. Queremos agora exigir ações efetivas do 

Estado - um requisito de nossa maioridade política. [...] Sem prejuízo de concepções 

e ações políticas, coloca-se hoje, para a militância que combate o racismo, o enorme 

desafio de priorizar os anseios e os interesses maiores da população afro-brasileira, 

através da formação de um amplo arco de força e aliança capaz de pautar a questão 

racial na agenda dos problemas nacionais. Este é o sentido da Marcha a Brasília 

(MARCHA, 1996, p. 9).  

 

A Marcha foi emblemática, uma ação histórica do Movimento Negro, sendo estimada 

a participação de 30 mil pessoas denunciando o racismo em nossa sociedade. Na ocasião, foi 

entregue para o então presidente da república, Fernando Henrique Cardoso, o Programa de 

Superação do Racismo e da Desigualdade Racial, este documento apresentava um diagnóstico 

                                                           
12

 O documento na íntegra pode ser acessado no portal Irohin – Centro de Documentação, Comunicação e 

Memória Afro-brasileira. Disponível em: <http://www.irohin.org.br/>. Acesso em: 05 fev. 2017. 

http://www.irohin.org.br/
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da desigualdade racial no país, bem como propostas para o combate ao racismo e para o 

desenvolvimento de políticas públicas nas diferentes áreas. De acordo com Santos (2007, p. 

167), as propostas destinadas à Educação foram: 

Recuperação, fortalecimento e ampliação da escola pública, garantia de boa 

qualidade. 

Implementação da Convenção Sobre Eliminação da Discriminação Racial no 

Ensino. 

Monitoramento dos livros didáticos, manuais escolares e programas educativos 

controlados pela União. 

Desenvolvimento de programas permanentes de treinamento de professores e 

educadores que os habilite a tratar adequadamente com a diversidade racial, 

identificar as práticas discriminatórias presentes na escola e o impacto destas na 

evasão e repetência das crianças negras. 

Desenvolvimento de programa educacional de emergência para a eliminação do 

analfabetismo. Concessão de bolsas remuneradas para adolescentes negros de baixa 

renda para acesso e conclusão do primeiro e segundo graus [atuais ensinos 

fundamental e médio, respectivamente]. 

Desenvolvimento de ações afirmativas para acesso de negros aos cursos 

profissionalizantes, à universidade e às áreas de tecnologia de ponta.  

 

Assim em resposta às pressões do Movimento Negro, o presidente da república 

assinou o Decreto, no qual foi criado o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) para 

Valorização da População Negra
13

, ligado ao Ministério da Justiça. A finalidade deste GTI foi 

desenvolver políticas públicas para a promoção da igualdade racial (SANTOS, 2007).  

Dez anos depois da realização da Marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, pela 

Cidadania e a Vida, foi organizada a Marcha Zumbi + 10, uma delas realizada no dia 16 de 

novembro e a outra em 22 de novembro de 2005, exigindo-se avanços nas questões 

relacionadas ao negro. A primeira Marcha destacou a desigualdade socioeconômica e o baixo 

orçamento destinado às demandas da população negra, além de inaceitáveis  

o assassinato em massa da juventude negra; mortes evitáveis de homens, crianças e 

mulheres negras; o trabalho precário e desemprego; exclusão educacional; a 

intolerância religiosa e violação de direitos culturais; a não titularização das 

comunidades quilombolas; a situação de mulheres negras; e o custo do racismo 

(RIBEIRO, 2013, p. 144). 

  

A Marcha realizada no dia 22 de novembro apresentou as seguintes demandas: 

aprovação do Estatuto da Igualdade Racial e da política de ações afirmativas; ações contra a 

intolerância às religiões de matriz africana; direito a terra para as populações quilombolas; 

anistia de João Candido – O Almirante Negro; combate à violência contra a população negra, 

                                                           
13

 É importante destacar que este GTI foi instalado somente em 27/02/1996, e não foi criado para ser uma 

instituição executiva, mas sim uma instituição governamental de articulação intragovernamental. O objetivo 

deste GTI foi estabelecer uma interlocução dos diversos ministérios e entes estatais, visando à promoção da 

igualdade racial por meio da discussão, elaboração e implementação de políticas públicas direcionadas à 

população negra (SANTOS, 2007).  
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principalmente contra mulheres e jovens negros. O presidente da república, Luiz Inácio Lula 

da Silva, recebeu as coordenações das duas Marchas, e na ocasião, foi-lhe entregue 

documentos que “apresentavam reflexões, críticas e proposições sobre a implementação da 

política de promoção da igualdade racial, demandando a aceleração de medidas para a 

superação do racismo” (RIBEIRO, 2013, p. 145).  

Para Ribeiro (2009, p. 104), do ponto de vista geral, com a participação de mulheres e 

homens negros, o período contemporâneo, destaca-se pela   

[...] existência de diversas instituições e articulações de caráter nacional e local, 

como a Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen); a União de Negros 

pela Igualdade (UNEGRO); os Agentes de Pastoral Negros (APNs); a Associação 

Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN); a Coordenação Nacional das 

Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ). Ressaltam-se as articulações 

nacionais de empregados domésticos, mulheres negras e juventude negra, religiosos 

de matriz africana e o ativismo na área cultural, do trabalho, de saúde, entre outras. 

 

Neste sentido, podemos ressaltar o movimento da juventude negra como um dos 

principais agentes no   

[...] alargamento da concepção de movimento. Desse modo, o que a juventude negra 

brasileira tem feito hoje é a continuidade dessa luta bem como o acréscimo de novas 

ferramentas e formas de resistência que tem conseguido mesmo com dificuldades, 

dissolver paradigmas e estabelecer novas fronteiras e formas de pensar a juventude 

brasileira e sua própria concepção de identidade juvenil (Pereira, 2012, p. 11 apud 

Ribeiro, 2013, p. 114).  

 

Conforme Ribeiro (2013), o movimento da juventude negra com o propósito de 

reverter à situação de discriminação, de racismo e de violência, está organizado de diferentes 

maneiras, como por exemplo: em grupos culturais, no movimento hip-hop, na organização em 

partidos, em sindicatos, em coletivos de estudantes, dentre outros. Neste sentido, “[...] 

estabelecem presença nos mais variados setores da sociedade e se expressam por meio da 

participação no Movimento Negro e nos movimentos sociais de maneira geral” (RIBEIRO, 

2013, p. 116).  

Além dos movimentos citados acima, podemos destacar também a formação do Grupo 

de Trabalho 21 - Educação e Relações Étnico-raciais, no âmbito da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) e a organização do I Congresso de 

Pesquisadores Negros Brasileiros (COPENE)
14

 – O Negro e a Produção do Conhecimento: 

dos 500 anos ao século XXI, realizado entre os dias 22 a 25 de novembro de 2000, na 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Neste congresso foi fundada a Associação de 

                                                           
14

 O Congresso está na sua décima edição, e entre os dias 12 e 17 de outubro será realizado o X Congresso de 

Pesquisadores Negros Brasileiros (COPENE): (Re) Existência Intelectual Negra e Ancestral, na Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU).  
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Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN), com o objetivo principal de congregar 

pesquisadores que estudem as relações raciais, ou se identifiquem com os problemas que 

afetem a população negra no Brasil. Esta associação surgiu da necessidade que os negros 

intelectuais
15

 tiveram em produzir conhecimento do ponto de vista dos próprios negros e 

assim  

[...] passaram a intervir diretamente na produção do conhecimento científico, em 

especial na área de relações raciais, questionando-a profundamente, revisando ou 

desconstruindo conhecimentos colonizadores, eurocêntricos ou brancocêntricos; 

enfim, buscaram e buscam desestruturar ou descontruir ideologias que afirmam, 

manifesta ou latentemente, que o Brasil é um país racialmente democrático [...] os 

negros intelectuais passaram a questionar e desestruturar profundamente, por meio 

de suas produções acadêmico-científicas, o controle de alguns intelectuais brancos 

sobre a pesquisa e os estudos das relações raciais brasileiras, o seu modo de fazer 

essas pesquisas, bem como as suas propostas para a superação das desigualdades 

raciais entre negros e brancos (SANTOS, 2007, p. 249-250). 

  

Portanto, como nos aponta Gomes (2017, p. 38), o Movimento Negro ressignificou e 

politizou o conceito de raça,  

[...] compreendendo-a como uma construção social. Ele [Movimento Negro] reeduca 

e emancipa a sociedade, a si próprio e ao Estado, produzindo novos conhecimentos e 

entendimentos sobre as relações étnico-raciais e o racismo no Brasil, em conexão 

com a diáspora africana.  

 

Neste sentido é importante destacar que ao longo de sua história, o Movimento Negro 

foi responsável por trazer para o debate as discussões sobre racismo, discriminação racial, 

desigualdade racial presentes na sociedade brasileira, e também foi responsável por criticar a 

democracia racial e impor a ela a condição de mito. Estes debates foram relevantes para que 

houvesse mudanças em nossa sociedade. Desde o princípio, o Movimento Negro destacou a 

Educação como uma de suas bandeiras de luta contra o racismo e a discriminação racial.  

Reivindicava o direito à Educação e principalmente o direito a uma Educação que fosse 

pautada no reconhecimento e na valorização do negro, reconhecendo-o como sujeito histórico 

e produtor de cultura.  

Desta forma, entendemos que as ações que iremos descrever na próxima seção, são 

decorrentes desta atuação do Movimento Negro em nossa sociedade. A promulgação da Lei 

10.639/20003 deve ser entendida como um reconhecimento, por parte do Estado brasileiro, 

                                                           
15

 Os negros(as) intelectuais são “tocados(as): a) diretamente por uma ética de convicção anti-racismo, através da 

militância orgânica em alguma entidade negra anti-racismo; e b) indiretamente por meio de conversas, diálogos, 

trocas de informações, e outras formas de contatos entre estes(as) intelectuais e os (as) ativistas dos Movimentos 

Sociais Negros; influências essas direta e indireta, que se reflete em seus trabalhos científicos e nas suas 

condutas acadêmico-intelectuais” (SANTOS, 2007, p. 249).  
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das reivindicações históricas do Movimento Negro, bem como das ações governamentais que 

serão explicitadas na próxima seção.  

2  AÇÕES GOVERNAMENTAIS E A LEI 10.639/2003 

 

2.1 Antecedentes  

 

Conforme apresentado na seção anterior, a Educação sempre foi um ponto importante 

na pauta de reivindicações do Movimento Negro, e esteve presente ao longo de sua trajetória 

histórica. Durante a década de 1970, quando da retomada da luta antirracista e da formação do 

MNU, foi colocada na ordem do dia a denúncia ao racismo e o combate aos atos de 

discriminação racial existentes na sociedade brasileira. O MNU 

produziu e incentivou uma ampla discussão sobre o racismo no Brasil, marcada pelo 

tom de contestação política evidenciada nas denúncias sobre o racismo, a 

discriminação e o preconceito racial, na denúncia sobre o mito da democracia racial 

e pela construção de uma identidade afirmativa e positiva do negro (RODRIGUES, 

2005, p. 42).  

 

Neste contexto, a escola revelou-se um ambiente produtor e reprodutor do racismo, e o 

Movimento Negro, neste momento, exigia a “transformação não só da estrutura, como dos 

conteúdos do sistema educacional brasileiro” (SANTOS, 2007, p. 131).  

A partir da década de 1980
16

, as ações do Movimento Negro tornaram-se mais 

concretas, exigindo do Estado brasileiro resoluções para a situação na qual a população negra 

vivia naquele momento, inclusive sobre as questões educacionais. Durante os debates para a 

elaboração da nova Constituição Federal, o Movimento Negro compromete-se com uma 

educação pautada “com o combate ao racismo [...] que valorize e respeite a diversidade, 

assegurando a obrigatoriedade do ensino de história das populações negras do Brasil” 

(RODRIGUES, 2005, p. 53).  

Entretanto, mesmo considerando as conquistas e avanços
17

 assegurados neste novo 

texto constitucional, o mesmo não refletiu as reinvindicações históricas do Movimento Negro 

com relação à Educação, tão pouco a LDBEN que foi aprovada em 1996.  

                                                           
16

 De acordo com Ribeiro (2009, p. 19), “as experiências iniciais no poder público deram-se por meio da criação 

e consolidação de órgãos consultivos, como, por exemplo, o Conselho de Participação e Desenvolvimento da 

Comunidade Negra (São Paulo/1984 – no Governo Franco Montoro), que inspirou experiências em outras 

localidades”.  
17

 De acordo com Rodrigues (2005, p. 58), ainda que a principal forma de enfrentamento ao racismo na 

Constituição de 1998 tenha sido a sua criminalização, é inegável o avanço em relação à Lei Afonso Arinos 

(1951) que considerava o racismo apenas como contravenção penal. É importante destacar a intensa mobilização 

do Movimento Negro e as articulações políticas “realizadas principalmente por Carlos Alberto Caó na Comissão 

de Sistematização, onde inicialmente a proposta foi rejeitada por ser considerada uma ameaça à liberdade de 

expressão” (RODRIGUES, 2005, p. 56).  
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A Constituição de 1988
18

 apresenta uma seção destinada à Educação, contendo dez 

artigos específicos (art. 205 a art. 214). Cabe destacar que algumas conquistas importantes 

foram asseguradas neste documento, conforme nos apresenta Rodrigues (2005, p. 58-59) 

[...] a consagração da educação como “direito público subjetivo” (Art. 208 § 1); o 

princípio da “gestão democrática do ensino público” (Art. 206, VI); “a oferta do 

ensino noturno regular” (Art. 208, VI); o dever do Estado em prover “educação 

infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade” (Art. 208, 

IV); “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 

de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não 

tiveram acesso na idade própria” (Art. 208, I); “atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino” (Art. 208, III), para citar apenas algumas das conquistas sociais, em matéria 

de educação, no texto aprovado.  

 

O Movimento Negro denunciou o mito da democracia racial e propôs uma Educação 

“comprometida com o combate ao racismo e a todas as formas de discriminação, que valorize 

a respeite a diversidade, assegurando a obrigatoriedade do ensino de história das populações 

negras do Brasil” (RODRIGUES, 2005, p. 53). Objetivava ainda um currículo escolar que 

trouxesse o negro como sujeito da História do Brasil e garantisse, de maneira constitucional, 

que também sua cultura estivesse contemplada nos diferentes níveis educacionais. 

No entanto, a promulgação deste documento constitucional, em 1988, em seu art. 242 

§ 1º, indicou apenas que o ensino de História do Brasil deveria levar “em conta as 

contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro”, e 

considerou as reinvindicações do Movimento Negro para a Educação  

[...] muito específicas devendo ser tratadas em leis ordinárias, restando a 

recomendação de que o currículo escolar refletisse a pluralidade brasileira, como 

sugeriu a emenda apresentada pelo constituinte Geraldo Campos (PMDB), que 

caracterizou a ênfase do ensino de história das populações negras como 

discriminatórias” (RODRIGUES, 2005, p. 55-56).  

 

Estas questões deveriam voltar a ser discutidas durante a elaboração da LDBEN, 

entretanto, segundo Rodrigues (2005, p. 59), esta lei reproduziu a “ausência da raça nas 

premissas que discutem os direitos e a organização do sistema educacional brasileiro” como já 

estava posto na Constituição promulgada em 1988.  

A tramitação da LDBEN no Congresso Nacional teve início em 1988, quando da 

apresentação do primeiro projeto de lei
19

, no qual foram anexadas emendas e outros projetos, 

                                                           
18

 Em 1988, a partir da Lei nº 7.668, de 22 de agosto de 1988 foi criada a Fundação Cultural Palmares, ligada ao 

Ministério da Cultura (MinC). A Fundação nasceu da Comissão do Centenário da Abolição da Escravatura do 

MinC, e esta voltada a promoção e preservação da arte e da cultura afro-brasileira. Disponível em: 

<http://www.palmares.gov.br/quem-e-quem>. Acesso em: 10 jan. 2017. 

http://www.palmares.gov.br/quem-e-quem
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sendo discutidos e votados na Comissão de Cultura e Desporto da Câmara de Deputados e 

aprovado em 1993. Neste período houve uma participação significativa da comunidade 

educacional através do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP). A ausência 

da discussão sobre raça neste período, segundo Rodrigues (2005, p. 66), explica-se “pelo forte 

apelo ao mito da democracia racial e pelo entendimento de raça como categoria subsumida à 

classe”.  

A segunda etapa do processo de tramitação da LDBEN foi marcada pela interferência 

do governo federal, favorecendo um projeto substitutivo elaborado pelo senador Darcy 

Ribeiro
20

 e apresentado ao Senado Federal, em 1992. Este projeto ganhou relevância nesta 

casa legislativa a partir de 1994, e retirou do debate o projeto aprovado na Câmara de 

Deputados, no ano anterior. Neste momento a senadora Benedita da Silva, representando o 

Movimento Negro, defendeu propostas, dentre elas, a reformulação do ensino de História do 

Brasil e a obrigatoriedade do ensino de “História das Populações Negras do Brasil”, em todos 

os níveis educacionais. As propostas foram rejeitadas “com a justificativa de que uma base 

nacional comum para a educação tornaria desnecessária a existência de uma garantia e espaço 

exclusivo para a temática” (RODRIGUES, 2005, p. 69).  

A LDBEN foi aprovada em 1996
21

, contudo não avançou em relação às legislações 

anteriores. Concordamos com Rodrigues (2005) quando diz que a mesma reproduziu os 

princípios da Constituição Federal, e a temática racial foi incorporada a partir “de sucessivas 

atualizações da democracia racial, de uma sociedade unicultural em que todas as diferenças 

foram suprimidas e as desigualdades têm, na luta de classe, sua principal causa” 

(RODRIGUES, 2005, p. 71). 

A Educação formal continuou uma das reivindicações do Movimento Negro, e 

segundo Santos (2007), houve um refinamento no tipo de políticas públicas pleiteadas no 

campo educacional. Havia a consciência de que as políticas universalistas deveriam estar 

associadas e articuladas às políticas valorizativas e às políticas de ação afirmativa, 

convergindo, desta forma, para o ideal da promoção da igualdade racial.  

As mobilizações do Movimento Negro continuaram durante toda a década de 1990, e 

segundo Santos (2007, p. 166), o evento mais importante da primeira metade desta década foi 

                                                                                                                                                                                     
19

 Projeto de Lei 1.258/1988 de autoria de Octávio Elísio, apresentado na Câmara dos Deputados.  
20

 Darcy Ribeiro defendia a concepção de um Brasil unicultural, e desta forma reafirmava o ideal da democracia 

racial e a convivência harmônica em nosso país (RODRIGUES, 2005).   
21

 No mesmo ano da aprovação da LDBEN, Zumbi dos Palmares foi inscrito oficialmente no Livro dos Heróis da 

Pátria, Lei 9.315 de 20 de novembro de 1996. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9315.htm>. Acesso em: 10 nov. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9315.htm
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a “Marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida”, realizada em 20 

de novembro de 1995. Desta marcha resultou a formação do GTI de Valorização da 

População Negra, criado com o objetivo de discutir, elaborar e implementar políticas públicas 

direcionadas à população negra, estabelecendo, desta forma, uma interlocução entre os 

diferentes Ministérios, isto é, uma articulação intragovernamental. O governo brasileiro 

também organizou o Grupo de Trabalho para a Eliminação da Discriminação no Emprego e 

na Ocupação (GTDEO), e, no âmbito do Ministério do Trabalho, tinha a finalidade de 

desenvolver ações para combater a discriminação no trabalho.  

Ainda no ano de 1996, em 13 de maio, Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, 

por meio do Decreto nº 1.904 foi instituído o I Programa Nacional dos Direitos Humanos (I 

PNDH)
22

, com um tópico destinado à população negra, no qual o governo brasileiro propôs 

uma série de ações governamentais para a superação das muitas injustiças sociais presentes na 

sociedade brasileira
23

 (SANTOS, 2007). Assim, ao “que tudo indica, pela primeira vez na 

História do Brasil aparece de forma explícita a inserção do tema das políticas de ações 

afirmativas para a população negra em um documento oficial brasileiro” (SANTOS, 2007, p. 

178). 

O Ministério da Justiça organizou em julho de 1996, o Seminário Internacional 

“Multiculturalismo e Racismo: o papel da ação afirmativa nos Estados democráticos 

contemporâneos”, reunindo intelectuais brasileiros e brasilianistas para debater o racismo 

existente no país e formular políticas públicas que levassem ao combate da discriminação e 

das desigualdades sociais. Neste evento, o governo brasileiro reconheceu oficialmente a 

existência de desigualdade racial no Brasil (SANTOS, 2007).  

Destarte, Rodrigues (2005) afirma que o reconhecimento do racismo e da 

discriminação racial pelo governo brasileiro resultou em algumas ações governamentais 

direcionadas à Educação, contudo ainda de maneira fragmentada. A autora destacou o 

desenvolvimento do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)
24

, a publicação e 

                                                           
22

 Em 13 de maio de 2002, foi instituído o II PNDH.   
23

 Vale lembrar que em 1998, foi criado o Grupo Temático de Trabalho sobre a Discriminação Racial, ligado ao 

Ministério Público Federal, através da Procuradoria Geral dos Direitos Humanos do Cidadão. O objetivo deste 

Grupo foi fazer com que os procuradores da República refletissem sobre o racismo institucional (PEINADO 

GOMES, 2009).  
24

 Promoveu novas orientações para a avaliação dos livros didáticos destinados ao ensino fundamental. Os livros 

avaliados não poderiam veicular “preconceitos de origem, cor, condição econômico-social, raça/etnia ou 

qualquer outra discriminação” (RODRIGUES, 2005, p. 78).  
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distribuição do livro Superando o Racismo na Escola
25

, e a formulação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais
26

 (PCNs), 

Em outubro de 1997, o Ministério da Educação (MEC) publicou os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), considerando-os com uma 

[...] referência nacional para o ensino fundamental; estabelecem uma meta 

educacional para a qual devem convergir as ações políticas do Ministério da 

Educação e do Desporto [...] Têm como função subsidiar a elaboração ou a revisão 

curricular dos Estados e Municípios, dialogando com as propostas e experiências já 

existentes, incentivando a discussão pedagógica interna das escolas e a elaboração 

de projetos educativos, assim como servir de material de reflexão para a prática de 

professores (Brasil, 1997, p. 29). 

 

Este documento, enquanto orientador da política educacional, foi publicado 

incialmente em dez (10) volumes
27

 destinados aos anos iniciais do Ensino Fundamental. No 

ano de 1998, foram publicados os volumes
28

 destinados aos anos finas do Ensino 

Fundamental, e por fim, foram os volumes dedicados ao Ensino Médio
29

. Para além das 

disciplinas convencionais, os PCNs incorporaram os Temas Transversais, isto é, a inclusão de 

temas sociais no currículo escolar, contribuindo com a construção da cidadania e da 

democracia. Um dos temas transversais foi o da Pluralidade Cultural, que corresponde a 

questões sociais importantes para a sociedade e às quais a escola deve incorporar a sua 

realidade cotidiana. De acordo com os PCNs (1998, p. 121), este tema transversal diz respeito 

[...] ao conhecimento e à valorização de características étnicas e culturais dos 

diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, às desigualdades 

socioeconômicas e à crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que 

permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o 

Brasil como um país complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal.  

                                                           
25

 Destinado aos professores do ensino fundamental, o livro tem o objetivo de “contribuir para o 

desenvolvimento de uma educação capaz de atuar contra a veiculação de preconceitos e discriminações raciais. 

O material, elaborado por educadores negros [...] foi distribuído nacionalmente para as escolas públicas e deve 

servir como subsídio para a discussão do tema” (RODRIGUES, 2005, p. 80).  
26

A elaboração dos PCNs começou em 1995, por um grupo de professores e especialistas reunidos pela 

Secretaria de Educação do Ministério da Educação (MEC). O documento foi encaminhado para especialistas das 

universidades, e também para as Secretarias de Educação dos estados e municípios brasileiros. Em 1996, uma 

nova versão foi discutida com especialistas, professores e representantes das Secretarias de Educação municipais 

e estaduais. Após estas discussões, uma nova versão foi apresentada para o CNE, em setembro de 1996. Em 

outubro de 1997, os PCNs destinados aos primeiros anos do Ensino Fundamental foram publicados e 

disponibilizados para os professores (GALIAN, 2014).  
27

 Volume 1 – Introdução aos PCNs; Volume 2 – Língua Portuguesa; Volume 3 – Matemática; Volume 4 – 

Ciências Naturais; Volume 5 – História e Geografia; Volume 6 – Arte; Volume 7 – Educação Física; Volume 8 – 

Apresentação dos Temas Transversais e ética; Volume 9 – Meio Ambiente e Saúde; Volume 10 – Pluralidade 

Cultural e Orientação Sexual.  
28

 Volume 1 – Introdução aos PCNs; Volume 2 – Língua Portuguesa; Volume 3 – Matemática; Volume 4 – 

Ciências Naturais; Volume 5 – Geografia; Volume 6 – História; Volume 7 – Arte; Volume 8 – Educação Física; 

Volume 9 – Língua Estrangeira; Volume 10 – Temas Transversais: Apresentação; Pluralidade Cultural; Meio 

Ambiente; Saúde e Orientação Sexual.  
29

 Bases Legais; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; 

Ciências Humanas e suas Tecnologias.  
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Este tema transversal busca contribuir para a construção da cidadania em uma 

sociedade pluriétnica e pluricultural, levando em consideração o desenvolvimento das 

seguintes capacidades:  

[...] conhecer a diversidade do patrimônio étnico-cultural brasileiro, tendo atitude de 

respeito para com pessoas e grupos que a compõem, reconhecendo a diversidade 

cultural como um direito dos povos e dos indivíduos e elemento de fortalecimento 

da democracia; valorizar as diversas culturas presentes na constituição do Brasil 

como nação, reconhecendo sua contribuição no processo de constituição da 

identidade brasileira; reconhecer as qualidades da própria cultura, valorando-as 

criticamente, enriquecendo a vivência de cidadania; desenvolver uma atitude de 

empatia e solidariedade para com aqueles que sofrem discriminação; repudiar toda 

discriminação baseada em diferenças de raça/etnia, classe social, crença religiosa, 

sexo e outras características individuais ou sociais; exigir respeito para si, 

denunciando qualquer atitude de discriminação que sofra, ou qualquer violação dos 

direitos de criança e cidadão; valorizar o convívio pacífico e criativo dos diferentes 

componentes da diversidade cultural; compreender a desigualdade social como um 

problema de todos e como uma realidade passível de mudanças (BRASIL, 1998, p. 

143).  

 

Apesar de ser considerada uma ação importante para a discussão sobre a questão 

racial, materializando parte dos debates desde o início dos anos de 1980, o lançamento do 

PCN da Pluralidade Cultural recebeu muitas críticas. Segundo Souza (2001, p. 54-55),  

Há neste documento uma vasta discussão teórica, mas [...] não há um corpo de ideias 

que ajudem a orientar e justificar as ações propostas. Ali, [...] pode-se identificar o 

mito da democracia racial. É a ideia de que no Brasil não há preconceito. Todos são 

iguais, têm os mesmos direitos.  

 

Para a autora, a estrutura do documento é a própria prática do mito da democracia 

racial, quando não provoca a compreensão do que seria esse mito. Outra questão importante 

abordada por esta autora é que tudo se torna pluralidade, fala-se sobre diferentes temas, dentre 

eles: “católicos, protestantes, indígenas, pobres, ricos, população urbana e rural, migrantes, 

raça, etnia [...] e tudo se torna pluralidade. [...] aparece inclusive o aluno trabalhador; até isso 

é considerado pluralidade cultural” (SOUZA, 2001, p. 57).  

Souza (2001, p. 59) diz que o referencial traz as contradições presentes na discussão 

sobre a questão étnico-racial, apresentando dificuldades de definição e de criação de 

metodologias para combater a discriminação e o preconceito racial em nossas escolas. Então, 

Como trabalhar a pluralidade cultural? Tudo pode ser considerado plural. Logo, 

parece que se podem misturar condições diferentes de local de moradia e trabalho 

com diferenças de origem e religião. Quer dizer que a discriminação pode ser 

compreendida como um fenômeno para todos os casos? 
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   Além dos PCNs, cabe lembrar aqui, algumas iniciativas tomadas por estados e 

municípios durante este período, e de acordo com Nunes (2007, p. 55-56) 

[...] desde o final da década de 1980, através das pressões do Movimento Negro, 

algumas iniciativas, de alguns estados e municípios, foram tomadas na direção de 

incluírem a temática étnico-racial em seus currículos. Dentre essas iniciativas 

destacamos: “Constituição do estado da Bahia, promulgada em 5 de outubro de 

1989; Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, promulgada em 21 de março 

de 1990; Lei  6.889, de 05 de setembro de 1991, do município de Porto Alegre, 

estado do Rio Grande do Sul; Lei 7.685, de 17 de janeiro de 1994, do município de 

Belém, estado do Pará; Lei 2.221 de 30 de novembro de 1994, do município de 

Aracaju, estado de Sergipe; Lei 11.974, de 04 de janeiro de 1996, do município de 

São Paulo, do estado de São Paulo; Lei 2.639, de 16 de março de 1998, do 

município de Teresina, do estado do Piauí; Lei 1.187 de 13 de setembro de 1996. 

 

Desta forma, podemos perceber também que o MEC, desde o final da década de 1990, 

vem incorporando, ainda que de maneira tímida as  

[...] noções de cultura e diversidade cultural, assim como de identidades e relações 

étnico-raciais, começaram a se fazer presentes nas normatizações estabelecidas pelo 

MEC com o objetivo de regular o exercício do ensino fundamental e médio, 

especialmente na área de história. Isso não aconteceu por acaso. É na verdade um 

dos sinais mais significativos de um novo lugar político e social conquistado pelos 

chamados movimentos negros e anti-racistas no processo político brasileiro, e no 

campo educacional em especial (ABREU; MATTOS, 2008, p. 6). 

 

Silvério (2002, p. 227) reitera essa mudança de postura quando afirma que nos anos de 

1990,  

[...] presenciamos uma mudança de postura significativa, em todos os seguimentos 

da sociedade brasileira, em relação ao tratamento das questões da população negra 

no país. Dentre os fatores que mais contribuíram para a maior visibilidade das 

desigualdades sociais entre negros e brancos podem-se destacar o aumento e a 

divulgação de pesquisa empíricas; o surgimento de vários conselhos de 

desenvolvimento e participação da comunidade negra, no plano estadual e 

municipal; e o reconhecimento oficial, em 20/11/1995, no plano federal, da 

existência do discriminação racial e do racismo [...].  

 

Além disso, autores como Hasenbalg (1992)
30

 ampliaram os estudos pós-abolição, 

mensurando de maneira mais precisa as desigualdades sofridas pelo povo negro, passando a 

sugerir medidas necessárias para “diminuir as distâncias sociais entre negros e brancos” 

(SILVÉRIO, 2002, p. 228), dentre elas: a punição do racismo como crime; o tratamento 

preferencial baseado no pertencimento racial e por fim as políticas universalistas de caráter 

redistributivo, através de programas que pudessem combater a pobreza nas suas raízes.   

                                                           
30

 De acordo com Santos (2007, p. 252) Hasenbalg foi um dos poucos intelectuais que reconheceu e valorizou a 

luta do Movimento Negro por uma educação de qualidade e antirracista, assim “[...] Hasenbalg [...] foi um dos 

raros cientistas sociais brancos da área de estudos e pesquisas sobre as relações raciais, como Florestan 

Fernandes na década de cinquenta do século passado, que manteve contato direto e trabalhou com os 

Movimentos Sociais Negros”.    
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O debate das políticas de promoção da igualdade racial
31

, em seus diferentes âmbitos e 

modalidades, se faz presente nos anos de 1990, produzindo desdobramentos e ações 

específicas. Entretanto, somente a partir de 2003, ações mais concretas e significativas, como 

a aprovação da Lei 10.639/2003, e a criação da SEPPIR e da SECAD iriam representar o 

desenvolvimento de uma política educacional que incorporasse a diversidade étnico-racial, 

objetivando combater o racismo e a discriminação racial de maneira sistemática e efetiva, em 

âmbito nacional.  

O início do século XXI marcou a consolidação das lutas do Movimento Negro em prol 

da Educação. A questão racial passou a fazer parte da agenda oficial do governo brasileiro. 

Evidentemente que esta luta tem história e paulatinamente o Movimento Negro ocupou os 

espaços que nunca antes houvera ocupado.  

Paralelamente aos avanços internos sobre a temática racial, principalmente em 

decorrência da atuação dos movimentos sociais, em especial o Movimento Negro, o governo 

brasileiro passou a assumir compromissos internacionais, com o objetivo de combater o 

racismo e a discriminação racial.  

Em 2001, o Brasil participou da III Conferência Mundial Contra o Racismo, a 

Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerância Correlata, em Durban, na África do Sul. A 

participação nesta conferência representou um ponto de inflexão na forma de entendimento de 

como o racismo historicamente tem se estruturado em nossa sociedade.  

No ano anterior, o presidente Fernando Henrique Cardoso, por meio de decreto, criou 

o Comitê Nacional para a preparação da participação brasileira na referida conferência. 

Durante este período foram realizadas diversas conferências temáticas regionais, em 

diferentes estados brasileiros. Nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2001, na Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), aconteceu a Conferência Nacional Contra o Racismo e a 

Intolerância, na qual foi elaborado o documento intitulado Plano Nacional de Combate ao 

Racismo e a Intolerância – Carta do Rio. Nesta conferência nacional houve uma forte 

participação do Movimento Negro e o tema da Educação esteve presente nas discussões e no 

documento final. Para Gomes (2009, p. 48-49), a mobilização para a realização da III 

Conferência Mundial Contra o Racismo, 

[...] pode ser entendida como um dos momentos mais expressivos da participação 

dos movimentos sociais e de setores no interior do Estado para inserir a diversidade 

étnico-racial na agenda política nacional e ampliar as condições para a que ações e 

programas voltados para a superação das desigualdades raciais fossem 

                                                           
31

 Sejam elas ações repressivas, ações valorizativas e/ou ações afirmativas.  
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implementados no país. A educação foi um ponto importante das discussões das pré-

conferencias realizadas no Brasil.  

 

A participação do Brasil no evento contou com a maior delegação, com exceção dos 

sul-africanos que sediaram a Conferência. A atuação brasileira foi muito ativa, resultando na 

escolha de Edna Roland, como uma das relatoras do documento final da conferência 

(GOMES, 2009). 

Assim, de acordo com a Declaração e Plano de Ação desta conferência, o Estado tem 

responsabilidade em combater  

[...] o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata é 

responsabilidade primordial dos Estados. Portanto, incentiva os Estados a 

desenvolverem e elaborarem planos de ação nacionais para promoverem a 

diversidade, igualdade, equidade, justiça social, igualdade de oportunidades e 

participação para todos. Através, dentre outras coisas, de ações e de estratégias 

afirmativas ou positivas; estes planos devem visar a criação de condições 

necessárias para a participação efetiva de todos nas tomadas de decisão e o exercício 

dos direitos civis, culturais, econômicos, políticos e sociais em todas as esferas da 

vida com base na não-discriminação. A Conferência Mundial incentiva os Estados 

que desenvolverem e elaborarem os planos de ação, para que estabeleçam e 

reforcem o diálogo com organizações não governamentais para que elas sejam 

intimamente envolvidas na formulação, implementação e avaliação de políticas e de 

programas [...] (CONFERÊNCIA..., 2001, p. 65). 

  

Em Durban, de acordo com Ribeiro (2009) foi reafirmado o entendimento sobre o 

direito dos povos vitimados à reparação, e a indicação aos Estados que orientassem políticas e 

programas que caminhassem no sentido de combater o racismo e a discriminação.    

Desta forma, o Estado brasileiro “[...] reconheceu internacionalmente a existência 

institucional do racismo em nosso país e se comprometeu a construir medidas para sua 

superação” (GOMES, 2017, p. 34), assumindo o compromisso efetivo em implementar 

políticas de Estado, para o combate ao racismo e a superação das desigualdades raciais.  Para 

Santos (2007), a confluência das lutas do Movimento Negro, associada à participação nesta 

Conferência fortaleceu a discussão sobre a promoção da igualdade racial no Brasil.  

Jaccoud e Beghin (2002) revela um panorama das ações governamentais, nos 

diferentes ministérios, no período de 1995 a 2002. Vale destacar as ações desenvolvidas no 

Ministério da Educação, como por exemplo, a construção dos PCNs
32

; a criação do Programa 

Diversidade na Universidade, através da Lei nº 10.558/2002, com a finalidade de implementar 

e avaliar estratégias para a promoção do acesso ao ensino superior de pessoas pertencentes a 

grupos socialmente desfavorecidos, especialmente dos afrodescendentes e dos indígenas 
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 Mencionada anteriormente neste trabalho.  
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brasileiros; e o II PNDH lançado em 2002, consagrando o termo afrodescendente. Entretanto, 

para as autoras, o governo brasileiro no período estudado 

[...] não se dispõe ainda de uma política nacional de enfrentamento da discriminação 

racial. O que se observa, até o momento, são iniciativas empreendidas por 

determinados órgãos públicos, de certo relevantes, mas que não conformam uma 

estratégia articulada que promova a convergência e a integração das ações voltadas 

para a inclusão dos afrodescendentes. Verifica-se, também, uma certa imprecisão no 

entendimento da questão racial, o que, obviamente, acaba dificultando o desenho e a 

implementação das políticas públicas, pois não se tem claro o que exatamente se 

quer combater (JACCOUD; BEGHIN, 2002, p. 12).  

 

De acordo com Gomes (2017, p. 34), o Movimento Negro “[...] intensificou ainda 

mais o processo de ressignificação e a politização da raça, levando a mudanças internas na 

estrutura do Estado [...]”. A autora destacou as seguintes ações governamentais a partir de 

2003: a criação da SEPPIR, em 2003; a criação da Secad, em 2004; a aprovação da Lei 

10.639, em 2003; a aprovação do Parecer CNE/CP 03/2004 e da Resolução CNE/CP 01/2004, 

que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação das Relações Étnico-raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, em 2004; a aprovação da Lei 

11.645, em 2008; a publicação do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana, em 2009; a inserção da questão étnico-racial no 

documento final da Conferência Nacional da Educação Básica (Coneb), em 2008, e da 

Conferência Nacional de Educação (Conae), em 2010 e 2015; a Lei Federal 12.288 que 

instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, em 2010; a aprovação do princípio constitucional da 

ação afirmativa pelo Supremo Tribunal Federal, em 2012; a sanção da Lei 12.711, que dispõe 

sobre as cotas sociais e raciais para ingresso nas universidades federais e nas instituições 

federais de ensino técnico de nível médio; a aprovação do Parecer CNE/CEB 16/2012 e 

Resolução CNE/CEB 08/2012 que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Escolar Quilombola e por fim a sanção da Lei 12.990 que instituiu a reserva aos 

negros de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos no âmbito da administração 

pública federal, em 2014.     

Para Gomes (2017, p. 38), estas ações denotam o protagonismo do Movimento Negro, 

entendido como “um ator político e um educador [...] Ele reeduca e emancipa a sociedade, e a 

si próprio e ao Estado, produzindo novos conhecimentos e entendimentos sobre as relações 

étnico-raciais e o racismo no Brasil, em conexão com a diáspora africana”. Contudo, Gomes 

(2017, p. 36) pondera que o processo de implementação das ações desenvolvidas pelo Estado 
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brasileiro nem sempre corresponde a “radicalidade emancipatória das reinvindicações que o 

originaram”.  

Desde 2003, a aprovação da Lei 10.639/2003, bem como a criação da SEPPIR e da 

SECAD foram importantes mudanças internas na estrutura do Estado brasileiro que 

trataremos nas próximas subseções deste trabalho.  

 

2.2 Tramitação da Lei 10.639/2003 

  

Em 1983, Abdias do Nascimento apresentou o projeto de Lei 1.332/1983
33

, no qual 

propôs a incorporação ao “conteúdo dos cursos sobre História Geral, o ensino das 

contribuições positivas das civilizações africanas; [...] apresentação gráfica da família negra 

[...] retratadas de maneira igualmente positiva”. O referido projeto de lei tramitou por mais de 

cinco anos, sendo aprovado em todas as comissões, entretanto não foi à votação final no 

plenário, o mesmo foi arquivado em abril de 1989 (ROCHA; SILVA, 2013). 

Em maio de 1988, e em 1995, foram concebidos outros projetos de lei que buscavam 

incluir a temática racial no currículo escolar. 

[...] o então deputado federal do Partido dos Trabalhadores (PT) Paulo Paim 

(mandato, de 1987-90), apresentou também um projeto de lei com o intuito de 

incluir o ensino da temática racial no currículo escolar brasileiro. [...] No Parlamento 

Federal, no simbólico ano do “Tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares”, em 

1995, foram apreciados novas proposituras de lei para mudar o currículo escolar. A 

então senadora Benedita da Silva (1995-98), mulher negra do Rio de Janeiro, eleita 

pelo Partido dos Trabalhadores (PT), submeteu vários projetos de lei/ PL em defesa 

do reconhecimento da cultura africana e afro-brasileira, a exemplo do PL n. 18 

(1995), no qual propôs a inclusão da “disciplina História e Cultura da África nos 

currículos”, que também foi arquivado por não obter a maioria dos votos dos 

senadores brasileiros (ROCHA; SILVA, 2013, p. 62-63).  
 

Durante a legislatura de 1999 a 2002, os deputados federais do Partido dos 

Trabalhadores (PT), o ativista negro Eurídio Ben Hur Ferreira, e a especialista em Educação, 

Esther Grossi, apresentaram o projeto de Lei 259/1999
34

, no qual dispunha sobre a 

obrigatoriedade da inclusão, no currículo oficial dos sistemas de ensino, da temática História e 

Cultura Afro-Brasileira. O projeto de lei tramitou no Congresso Nacional até o ano de 2002 e 

                                                           
33

 Projeto de lei está disponível no sítio da Câmara dos Deputados. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=190742>. Acesso em: 10 dez. 

2017.  
34

 O projeto de Lei esta disponível no sítio da Câmara dos Deputados. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15223>. Acesso em: 10 dez. 

2017. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=190742


61 

 

foi aprovado, e em janeiro de 2003, foi sancionado pelo então presidente da república, Luiz 

Inácio Lula da Silva (ROCHA; SILVA, 2013).  

Quadro 1 – Projetos de Lei  

 

 

Fonte: (ROCHA; SILVA, 2013) 

 

De acordo com Rocha e Silva (2013), foram necessárias duas décadas de tramitação 

no Congresso Nacional, para que as demanda do Movimento Negro, relacionadas às 

mudanças no currículo fossem promulgadas pelo Executivo. A Lei 10.639/2003 alterou a 

LDBEN, acrescentando os artigos 26-A e 79-B. Como já dissemos anteriormente, a aprovação 

desta Lei foi um avanço educacional significativo, pois trata de uma política de 

reconhecimento e valorização da história e da cultura da população negra. Nos anos que se 

seguiram outras ações foram implementadas pelo governo federal no âmbito desta aprovação, 

conforme veremos a seguir.  

 

2.3 SEPPIR 

 

A criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR) inaugurou um novo momento nas ações do Estado brasileiro, no que diz respeito à 

formulação e implementação de políticas de promoção da igualdade racial. De acordo com 

Ribeiro (2013), os documentos utilizados para constituir esta nova secretaria foram: a 

Convenção Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, o 

Programa Brasil sem Racismo, e a Declaração e o Plano de Ação de Durban. Assim, a criação 
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desta secretaria representou a concretização de reivindicações históricas do Movimento 

Negro; o compromisso eleitoral e político assumido durante a campanha presidencial; e, 

também, o atendimento ao conteúdo da Declaração e do Programa de Ação de Durban, no 

qual os Estados deveriam assumir o compromisso com o desenvolvimento de políticas de 

promoção da igualdade racial.  

Desta forma, após a sanção da Lei 10.639/2003, o Governo Federal criou a SEPPIR, 

através da Lei 10.678/2003
35

, inicialmente vinculada à Presidência da República, funcionando 

administrativamente com o apoio do Ministério da Justiça. A promulgação desta lei foi 

realizada no dia 21 de março, Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial.   

Assim, compete a esta Secretaria, conforme art. 2°da Lei 10.678/2003: 

[...] assessorar direta e imediatamente o Presidente da República na formulação, 

coordenação e articulação de políticas e diretrizes para a promoção da igualdade 

racial, na formulação, coordenação e avaliação das políticas públicas afirmativas de 

promoção da igualdade e da proteção dos direitos de indivíduos e grupos raciais e 

étnicos, com ênfase na população negra, afetados por discriminação racial e demais 

formas de intolerância, na articulação, promoção e acompanhamento da execução 

dos programas de cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e 

privados, voltados à implementação da promoção da igualdade racial, na 

formulação, coordenação e acompanhamento das políticas transversais de governo 

para a promoção da igualdade racial, no planejamento, coordenação da execução e 

avaliação do Programa Nacional de Ações Afirmativas e na promoção do 

acompanhamento da implementação de legislação de ação afirmativa e definição de 

ações públicas que visem o cumprimento dos acordos, convenções e outros 

instrumentos congêneres assinados pelo Brasil, nos aspectos relativos à promoção da 

igualdade e de combate à discriminação racial ou étnica, tendo como estrutura básica 

o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial-CNPIR, o Gabinete e até 

três Subsecretarias. 

 

A partir de então esta Secretaria passou a ser um órgão “formulador de políticas que 

devem ser executadas pelo conjunto do governo, tendo em vista a ação transversal, como forte 

estratégia operativa da política de igualdade racial” (RIBEIRO, 2013, p. 188).  

Em 20 de novembro de 2003, por meio do Decreto nº 4.886, foi instituída a Política 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR), tendo como objetivo principal a redução 

das desigualdades raciais no Brasil, e adotando os seguintes princípios norteadores: a 

transversalidade, a descentralização e a gestão democrática. No mesmo dia foi publicado o 

Decreto nº 4.885
36

, instituindo a composição, estruturação e competência do Conselho 

                                                           
35

 Em 2010 foi aprovada a Medida Provisória 483/2010, posteriormente convertida na Lei 12.314/2010, que 

dispunha sobre a organização da Presidência da República e seus Ministérios, na qual a Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) passou a ser um Ministério. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12314.htm>. Acesso em: 10 jan. 2018.  
36

 Alterado pelo Decreto 6.509 de 16 de julho de 2008. Dá nova redação ao Decreto no 4.885, de 20 de 

novembro de 2003, que dispõe sobre a composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR), e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12314.htm
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Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR), órgão colegiado de caráter consultivo 

vinculado à SEPPIR, tendo por finalidade propor, em âmbito nacional, políticas de promoção 

da igualdade racial com ênfase na população negra. Os objetivos deste Conselho são: 

combater o racismo, o preconceito e a discriminação racial; reduzir as desigualdades raciais, 

inclusive no aspecto econômico e financeiro, social, político e cultural; e ampliar o processo 

de controle social sobre as referidas políticas (RIBEIRO, 2013). No mesmo ano foi instituído 

o Fórum Intergovernamental de promoção da Igualdade Racial (FIPIR) que reúne organismo 

executivos estaduais e municipais (secretarias, coordenadorias, assessorias, entre outras) 

voltadas para a questão racial, articulando esforções dos três níveis de governo para 

implementar políticas de promoção da igualdade racial.  

Em Brasília, no ano de 2005, realizou-se a I Conferência Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial (CONAPIR): “Estado e Sociedade Promovendo a Igualdade Racial”. De 

acordo com o relatório final da CONAPIR (2005), os objetivos desta Conferência foram: 

refletir sobre a realidade brasileira no que se refere à discriminação, ao racismo e às 

desigualdades raciais; avaliar as ações e políticas públicas desenvolvidas para a promoção da 

igualdade racial, no âmbito federal, estadual e municipal; e por fim propor diretrizes para a 

Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial.  

A II CONAPIR: “Avanços, desafios e perspectivas da Política Nacional de Promoção 

da Igualdade Racial”, aconteceu em 2009, objetivando fazer uma avaliação das ações 

concretizadas até aquele momento.  

Através do Decreto 6.872/2009, no ano de 2009 foi instituído o Plano Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial (PLANAPIR). Neste plano, o Estado brasileiro assume a 

responsabilidade na superação do racismo e das desigualdades, prevendo diretrizes, metas e 

ações que devem ser incorporadas pela estrutura governamental, de acordo com Ribeiro 

(2013, p. 189) “visando garantir a capilaridade das ações, tendo como âncora o Comitê de 

Articulação e Monitoramento”. 

Através do Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009, foi lançado o III PNDH, que 

reforçou a perspectiva da transversalidade e apresentou como foco do programa o combate às 

desigualdades estruturais.  

Após dez anos de tramitação no Congresso nacional, no ano de 2010, foi aprovado o 

Estatuto da Igualdade Racial, o qual é destinado a garantir “à população negra a efetivação da 

                                                                                                                                                                                     
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6509.htm#art1>. Acesso em: 10 jan. 

2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6509.htm#art1
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igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o 

combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica” (BRASIL, 2010a).  

Para Paim (2012, p. 164), o texto aprovado não contemplou os anseios, mas  

[...] devem servir de esteio para continuarmos lutando para conquistar mais direitos. 

[...] O Estatuto da Igualdade racial tem um valor simbólico, jurídico, moral e 

histórico. É um instrumento que norteia a luta dos movimentos sociais, governos e 

gestores na esfera federal, estadual e, o mais importante, nos municípios brasileiros. 

Ele é um marco na história do povo, um divisor de águas. Certamente a história das 

lutas e da elaboração de políticas públicas será dividida entre o antes e o depois da 

aprovação do Estatuto da Igualdade Racial.  

 

De acordo com Ribeiro (2013), as ações acima descritas, apontam o posicionamento 

do Estado brasileiro em assumir o desenvolvimento das políticas de promoção da igualdade 

racial, assim podemos entender a SEPPIR como a estrutura necessária para o 

desenvolvimento destas políticas; a PNPIR e o PLANAPIR, como mecanismos de definição 

de diretrizes e monitoramento; o FIPIR, como estratégia de capilaridade e federalização; o 

CNPIR e a CONAPIR como a expressão de democratização da gestão; e por fim o Estatuto da 

Igualdade Racial como princípio legal. 

Em 2013, foi criado o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR), 

através do Decreto 8.136/2013. A função do SINAPIR é, então, integrar os sistemas político e 

jurídico, nos estados e municípios, permitindo uma maior ampliação das políticas públicas 

que lidem com as questões tratadas no âmbito deste sistema nacional. Os objetivos do 

SINAPIR são: promover a igualdade étnica e o combate às desigualdades sociais resultantes 

do racismo, inclusive mediante a adoção de ações afirmativas; formular políticas destinadas a 

combater os fatores de marginalização e a promover a integração social da população negra; 

descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos estaduais, distrital e 

municipais; articular planos, ações e mecanismos para promoção da igualdade étnica; e por 

fim garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a implementação das ações 

afirmativas e o cumprimento das metas a serem estabelecidas.  
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Figura 1 - SINAPIR 

 

Fonte: SEPPIR 
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A III CONAPIR, Democracia e desenvolvimento sem racismo: por um Brasil 

afirmativo, foi realizada, em novembro de 2013, a partir dos seguintes objetivos: reafirmar e 

ampliar os compromissos com as políticas de enfrentamento ao racismo e de promoção da 

igualdade racial; avaliar os avanços obtidos e os desafios a serem enfrentados após dez anos 

de implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial; propor 

recomendações para o enfrentamento ao racismo e o fortalecimento da promoção da 

igualdade racial nos âmbitos federal, estadual e municipal; discutir os mecanismos de 

institucionalização da promoção da igualdade racial, a partir do SINAPIR.  

Através do Decreto de 29 de novembro de 2016 foi convocada a IV CONAPIR, O 

Brasil na Década dos Afrodescendentes: reconhecimento, justiça, desenvolvimento e 

igualdade de direitos, e a mesma foi realizada entre os dias 28 e 30 de maio de 2018, levando-

se em consideração os seguintes objetivos: promover o respeito, a proteção e a concretização 

de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais da população afrodescendente; 

fortalecer as ações relacionadas ao gozo de direitos e à igual participação dos 

afrodescendentes em todos os aspectos da sociedade brasileira; promover o maior 

conhecimento e respeito em relação ao legado, cultura e contribuições diversificadas da 

população afrodescendente de povos e comunidades tradicionais, conforme a representação 

no CNPIR e no Decreto 6040, de 07 de fevereiro de 2007; e fortalecer o cumprimento dos 

tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário relacionados aos direitos 

dos afrodescendentes. 

Esta Conferência foi organizada em quatro subtemas, e estes por sua vez, subdivididos 

em Grupos de Trabalho (GT), ficando disposto da seguinte forma:  

a) Subtema 1 – Do Reconhecimento: Direito à igualdade de oportunidades e à não 

discriminação (GT01); Participação e inclusão (GT02);  

b) Subtema 2 – Da Garantia de Justiça: Acesso à Justiça (GT03); Prevenção e 

punição de todas as violações de Direitos Humanos (GT04); Sistema prisional 

(GT05); 

c) Subtema 3 – Do Desenvolvimento: Direito ao desenvolvimento, moradia e 

medidas contra a pobreza (GT06); Educação e Cultura (GT07); 

Empreendedorismo, emprego e renda (GT08); Saúde, Assistência e 

Previdência Social (GT09); 

d) Subtema 4 – Discriminação Múltipla ou Agravada: Gênero, o que incluirá os 

direitos sexuais e reprodutivos e a violência obstétrica (GT10); Religiões 
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tradicionais de matriz africana (GT11); Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais e transgêneros - LGBT (GT12).  

De acordo com o Caderno de Proposta do evento, o GT07 tratou da Educação, 

trazendo como indicativo de proposta para a discussão os seguintes temas: a efetivação ou 

criação de políticas relacionadas à cultura e à educação; valorização da capoeira; políticas 

culturais, políticas culturais para a juventude; legislação incluindo as Leis 10.639/2003 e 

11.645/2008; cotas no ensino superior; matriz curricular; formação de profissionais na 

educação; acesso e permanência na educação; material didático; projeto político-pedagógico; 

incentivo à pesquisa; ampliação de cursos no ensino superior; infraestrutura na educação; 

educação profissionalizante; equipes multidisciplinares na educação; evasão; reconhecimento 

de escolas quilombolas; educação de jovens e adultos; criação de universidades e efetivação 

da educação para o sistema socioeducativo. 

Ao final da Conferência, na plenária final, foram aprovadas mais de 100 propostas 

visando à promoção da igualdade racial, dentre elas podemos destacar: a adoção de medidas 

de atenção e reparação, inclusive financeira, em favor das vítimas de racismos, discriminação 

e injúria racial, xenofobia e qualquer tipo de intolerância; a garantia do cumprimento das 

legislações antirracistas já existentes e implantação de novas políticas, programas, projetos e 

campanhas de conscientização sobre igualdade racial e combate ao racismo; a criação, onde 

ainda não existam, de conselhos municipais, estaduais e regionais de Promoção da Igualdade 

Racial, bem como fortalecer os conselhos já existentes, assegurando orçamento próprio e 

caráter deliberativo; o fortalecimento e garantia das condições técnicas e materiais para que 

estados e municípios façam a adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial 

(SINAPIR); e por fim a garantia e incentivo à produção de materiais didáticos e paradidáticos 

que enfatizem as diversidades étnico-raciais, sexuais e de gênero e a história e cultura africana 

e afro-brasileira, indígena, quilombola e cigana.  

Em 2015, a SEPPIR foi desvinculada da Presidência da República e passou a compor 

o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. “Pela 

primeira vez na história do Movimento Negro, na história das políticas públicas no Brasil, 

temos um ministério que tem como característica a igualdade racial [...]” (SANTOS; SOUZA, 

2016, p. 26), desta forma, no plano nacional a SEPPIR tem a missão de garantir os avanços 

das políticas de promoção da igualdade racial.  

Após o processo de impeachment da Presidente Dilma Rousseff, em 2016, o 

Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos foi 
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extinto e a SEPPIR
37

 passou a fazer parte do Ministério dos Direitos Humanos (MDH)
38

. 

Atualmente a SEPPIR está estruturada em: Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas; 

Secretaria de Políticas para Comunidades Tradicionais; Secretaria de Planejamento e 

Formulação de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; além do CNPIR, órgão colegiado 

e de caráter consultivo; e do FIPIR. 

Desta forma é importante reconhecer que o Movimento Negro foi fundamental para 

que as políticas de promoção da igualdade racial fossem construídas e implementadas, assim 

como a criação da SEPPIR e a obrigatoriedade do estudo da história e da cultura afro-

brasileira e africana nas escolas de educação básica, públicas ou privadas. Concordamos com 

Gomes (2017, p. 19-20), quando afirma que o Movimento Negro, nas suas mais variadas 

formas de expressão e de organização, no ajudou a 

[...] todos nós, brasileiras e brasileiros, de todos e qualquer grupo étnico-racial, a 

superar a nossa ignorância sobre o racismo e seus efeitos nefastos, como também a 

reconhecer o protagonismo das negras e dos negros, que representam 53% da 

população que vive e constrói o nosso país. O Brasil do século XXI tem um perfil 

étnico-racial mais diverso do que há séculos atrás. Sabemos que muito ainda precisa 

avançar. A luta não dá trégua. Mas não podemos desconsiderar que a sociedade 

brasileira, na atualidade, reconhece a existência do racismo e que negros e negras, 

aos poucos, ocupam mais espaços sociais, políticos e acadêmicos. E que 

conseguimos construir, a partir de 2003, políticas públicas de igualdade racial, bem 

como inserir o recorte étnico-racial – não sem resistências – nas várias políticas 

sociais existentes.  

 

 Assim, finalizamos este breve histórico da SEPPIR, e passaremos na próxima 

subseção, a tratar da criação da SECAD, da sua restruturação para SECADI, e das ações do 

MEC direcionadas a implementação da Lei 10.639/2003.  

                                                           
37

 A Medida Provisória (MP) nº 726, publicada no Diário Oficial da União no dia 12 de maio de 2016, 

estabeleceu uma reorganização ministerial. O documento oficializou a extinção do Ministério das Mulheres, da 

Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, passando para a competência do Ministério da Justiça e 

Cidadania. O Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, foi criado em 

02 de outubro de 2015, pela MP 696/2015 no qual fazia a junção da Secretaria de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPPIR); Secretaria de Políticas para as Mulheres; Secretaria de Direitos Humanos e 

Secretaria Nacional de Juventude. A Medida Provisória nº 768, de 2 de fevereiro de 2017, reorganizou as 

secretarias temáticas na nova estrutura do Ministério dos Direitos Humanos. O instrumento de reorganização 

ministerial seguinte, a Medida Provisória 782, de 31 de maio de 2017, convertida em Lei 13.502, de 01 de 

novembro de 2017, manteve esta configuração, na qual a SEPPIR é denominada como Secretaria Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial. Atualmente, a SEPPIR pertence à estrutura do Ministério dos Direitos Humanos. 

Disponível em: <http://www.seppir.gov.br/sobre-a-seppir/a-secretaria>. Acesso em: 15 jan. 2018.  
38

 O MDH está organizado em: Secretaria Nacional de Cidadania; Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência; Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; a Secretaria Nacional de 

Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial; Conselho Nacional dos Direitos Humanos; Conselho 

Nacional de Combate à Discriminação; Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa; Conselho 

Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

http://www.seppir.gov.br/sobre-a-seppir/a-secretaria
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2.4 A SECAD/SECADI e as Ações do MEC 

 

A partir de 2003, de acordo com Moehlecke (2009, p. 467), percebe-se uma 

preocupação com a questão da diversidade tanto no desenho institucional, quanto nas ações 

desenvolvidas pelo MEC. Para a autora 

Em termos da estrutura do Ministério, identificam-se dois momentos distintos no 

modo como a temática foi trabalhada. Um primeiro vincula-se à gestão do ministro 

Cristovam Buarque, em que a diversidade é associada a uma preocupação mais geral 

com a ideia de “inclusão social”. Um segundo momento pode ser atribuído à gestão 

de Tarso Genro, quando é criada uma secretaria específica para tratar das políticas 

de diversidade na educação, mantida pela gestão seguinte, de Fernando Haddad, cuja 

marca em relação à diversidade foi de continuidade do trabalho desenvolvido por 

Genro. 

 

Neste sentido, as mudanças que se operam, a partir de 2003, no desenho institucional 

do MEC e nas ações desenvolvidas por este Ministério, são resultado de uma forte pressão 

dos movimentos sociais, em especial do Movimento Negro, e de posições assumidas pelo 

governo brasileiro após a Conferência de Durban, em 2001.  

No primeiro ano de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o MEC definiu 

quatro eixos estratégicos
39

 que orientaram sua política educacional, um desses eixos foi a 

democratização dos bens educacionais que enfatizava a inclusão educacional, o combate à 

discriminação e às iniquidades (CARREIRA, 2015). Sendo assim, foi criada a Secretaria 

Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo (Seea) e a Secretaria de Inclusão 

Educacional (Secrie).  

A Secrie, à qual foi atribuída a responsabilidade pelo Programa Bolsa-Escola, 

iniciou suas atividades com a constituição de uma Rede de Agentes de Inclusão 

Educacional que, entre outras ações, procurou cadastrar o conjunto de crianças que 

em 2003 estavam fora da escola no país. A Seea, criada em julho do mesmo ano, 

também começou com um trabalho de cadastro da população analfabeta. Ambas 

definiam como objetivos a inclusão educacional, a equidade e a melhoria da situação 

de desigualdade e vulnerabilidade social e educacional (Moehlecke, 2009, p. 467).  

 

Essas duas secretarias tiveram uma breve vida institucional, e em 28 de julho de 2004, 

através do Decreto nº 5.159, o MEC criou a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD). Esta nova secretaria assumiu integralmente a Seea e a 

                                                           
39

 Quatro eixos orientaram a política educacional do MEC: 1) a democratização dos bens educacionais; 2) a 

melhoria da qualidade da educação, com foco nas condições de valorização dos profissionais de educação, de 

infraestrutura das escolas e de transporte escolar; 3) a transformação do modelo educacional, envolvendo uma 

nova articulação entre educação básica e educação superior; 4) a ampliação da sustentabilidade da política 

educacional mediante a construção de amplo pacto federativo, empresarial e social (IPEA, 2004). Vários 

programas e ações foram desenvolvidos ou continuados da gestão anterior, vinculados a esses quatro eixos 

(CARREIRA, 2015, p. 147).  
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Secrie, ambas extintas, e incorporou coordenações e programas, antes dispersos em outras 

secretarias do Ministério. Assim, teve início uma tentativa em “articular as ações de inclusão 

social com a de valorização da diversidade étnica e cultural brasileira, ainda que isto apareça 

de modo pouco coeso nos documentos iniciais” (Moehlecke, 2009, p. 468).    

De acordo com o art. 29, do referido decreto compete a esta Secretaria: 

 I - planejar, orientar, coordenar, fomentar, acompanhar e avaliar, em âmbito 

nacional, a formulação e a implementação de políticas voltadas para a alfabetização 

e educação de jovens e adultos, educação indígena, educação ambiental, educação 

do campo e educação em áreas remanescentes de quilombos;  

II - planejar, orientar, coordenar, fomentar, acompanhar e avaliar, em âmbito 

nacional, o desenvolvimento de programas e ações que contribuam para a 

diminuição das desigualdades em educação e o aprimoramento da qualidade 

educacional;  

III - propor e incentivar ações de apoio educacional para crianças e adolescentes em 

situações de discriminação e vulnerabilidade social;  

IV - assegurar o acesso aos programas de alfabetização e o direito à continuidade de 

estudos a todo cidadão excluído do sistema educacional, com especial atenção 

àqueles que jamais tiveram iniciação escolar;  

V - subsidiar a formulação de programas para inclusão educacional e para 

alfabetização e educação de jovens e adultos, bem como a definição de estratégias e 

diretrizes técnico-pedagógicas a serem adotadas;  

VI - articular-se com os sistemas de ensino e comunidades indígenas na oferta de 

educação escolar específica e intercultural, respeitadas as diversidades, de forma a 

valorizar suas identidades étnicas, línguas e tecnologias, garantindo o acesso a 

informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional;  

VII - apoiar os sistemas de ensino na implementação das Diretrizes Operacionais da 

Educação Básica nas Escolas do Campo;  

VIII - apoiar ações de educação nas comunidades remanescentes de quilombos, 

respeitadas suas especificidades;  

IX - elaborar, difundir e apoiar diretrizes, programas e ações de educação ambiental 

nos sistemas de ensino, com vistas a fortalecer a transversalidade do tema e seu 

impacto;  

X - propor e coordenar ações de cooperação técnica com os diversos sistemas de 

ensino, visando ao efetivo desenvolvimento das ações de alfabetização e educação 

de jovens e adultos e de inclusão sócio-educacionais; e por fim  

XI - propor, apoiar, articular e definir critérios para parcerias com organizações 

governamentais e não-governamentais, visando fortalecer o desenvolvimento de 

ações de alfabetização e educação de jovens e adultos e de inclusão sócio-

educacionais.   

 

Desta forma, a SECAD foi organizada em quatro departamentos, a saber: 

Departamento de Educação de Jovens e Adultos; Departamento de Educação para a 

Diversidade e Cidadania; Departamento de Avaliação e Informações Educacionais; e 

Departamento de Gestão Estratégica e Articulação Institucional. E cada um desses 

departamentos foi subdividido em coordenações-gerais.  

O Departamento de Educação para a Diversidade e Cidadania, por sua vez, ficou 

organizado nas seguintes coordenações: Coordenação-Geral de Educação Escolar Indígena 

que se ocupou das políticas para a educação escolar indígena junto às muitas comunidades 
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indígenas do país, respeitando a diversidade cultural e linguística; Coordenação-Geral de 

Educação do Campo para desenvolver a valorização da diversidade e complexidade do espaço 

social do campo, tendo em vista a crescente importância dos movimentos sociais do campo 

para a formulação de políticas na área; Coordenação-Geral de Ações Educacionais 

Complementares, para garantir condições para o acesso e a permanência na escola e melhores 

padrões de qualidade do ensino para crianças e adolescentes em situações de discriminação e 

vulnerabilidade social; Coordenação-Geral de Educação Ambiental, para apoiar programas e 

ações de educação ambiental a todos os níveis e modalidades de ensino, com vistas a 

fortalecer a transversalidade do tema, sob a ética da sustentabilidade; e por fim a 

Coordenação-Geral de Inclusão Educacional e Diversidade, para desenvolver ações efetivas 

de combate à exclusão social, étnico-racial e de gênero. Assim, a criação da nova secretaria 

“partia do entendimento de que as políticas universais são insuficientes para garantir a 

transformação” (CARREIRA, 2015, p. 153) das relações sociais de classe, raça e gênero em 

nossa sociedade.   

Inicialmente a SECAD desenvolveu seu trabalho no campo da alfabetização e da 

educação de jovens e adultos, responsabilizou-se pelos Programas Brasil Alfabetizado e 

Fazendo Escola; e também desenvolveu políticas para inclusão educacional e diversidade, 

voltadas para os segmentos sociais historicamente excluídos e marginalizados, incluindo-se 

aqui as populações do campo; as populações afrodescendentes; as comunidades indígenas e 

remanescentes de Quilombos; crianças, adolescentes e jovens em situação de risco e 

vulnerabilidade social; população prisional; adolescentes e jovens privados de liberdade e 

internos em instituições socioeducativas. 

Assim, o desenho institucional da nova secretaria agrupou 

programas, projetos e ações antes dispersas pelo Ministério [...] [Entretanto a] 

concentração de programas com questões, públicos, demandas e histórias tão 

distintas é defendida com base na aposta de que seria possível, por meio dessa nova 

configuração, fortalecer o trabalho desenvolvido em cada área específica e 

transversalizar a perspectiva da diversidade para as demais secretarias e ministérios 

(Moehlecke, 2009, p. 468). 

 

Para garantir a transversalidade e a intersetorialidade das políticas desenvolvidas pelo 

MEC através da SECAD, tendo em vista que a temática da inclusão e da diversidade perpassa 

todos os níveis e modalidades de ensino, este Ministério adotou como mecanismo de 

integração interna a formação das câmaras temáticas, “cuja função seria a de articular as ações 

das diferentes secretarias por meio da realização de reuniões periódicas entre seus 

representantes com agendas comuns” (Moehlecke, 2009, p. 469). Além das câmaras 
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temáticas, o MEC instituiu, através de portarias, comissões relacionadas à diversidade, bem 

como a realização de fóruns e seminários estaduais para a mobilização dos atores necessários 

ao desenvolvimento “de políticas para inclusão e diversidade, reunindo gestores dos sistemas 

de ensino, autoridades locais, representantes de movimentos e organizações sociais e dos 

segmentos diretamente interessados no avanço dessa agenda” (Moehlecke, 2009, p. 470).  

Tal mecanismo de “concertação” é um importante canal de participação e diálogo 

entre o MEC e os grupos sociais organizados, contudo, esses mecanismos de participação 

podem servir como meios de diminuir as tensões e as crescentes pressões entre o Ministério e 

os movimentos sociais organizados (Moehlecke, 2009).  

É importante destacar o perfil acadêmico da equipe inicial da SECAD que contribuiu 

de maneira significativa para o adensamento do diagnóstico sobre as desigualdades na 

educação brasileira, garantindo a fundamentação para o planejamento e a operacionalização 

das ações, além de possibilitar o apoio para o “convencimento, a formação dos quadros da 

SECAD e a disputa interna no próprio Ministério da Educação e no conjunto do governo 

federal” (CARREIRA, 2015, p. 160).  

Desde a assinatura da Lei 10.639, em 2003, o MEC, dentro de um compromisso com a 

pauta nacional de políticas de promoção da igualdade racial, vem produzindo documentos 

oficiais para regulamentação e orientação da efetiva aplicação desta Lei. Assim, ainda no ano 

de 2004 foi sancionado e publicado no Diário Oficial da União o Parecer CNE/CP nº 3/2004
40

 

e a Resolução CNE/CP nº 1/2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana.  

Assim, conforme art. 1º da Resolução CNE/CP nº 1/2004: 

A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana, a serem observadas pelas Instituições de ensino, que atuam nos níveis e 

modalidades da Educação Brasileira e, em especial, por Instituições que 

desenvolvem programas de formação inicial e continuada de professores (BRASIL, 

2013, p. 77). 

  

Desta forma, conforme art. 2º Resolução CNE/CP 1/2004:  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana constituem-se de 

orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da 

Educação, e têm por meta promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes 

                                                           
40

 A Prof. Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva foi a relatora do Parecer e deve-se considerar “a presença, 

pela primeira vez, de uma intelectual e ativista do movimento negro na composição do Conselho Nacional de 

Educação, indicada pelo movimento negro, [passou] a ocupar a função de conselheira junto a Câmara de 

Educação Superior no ano de 2002” (GOMES, 2009, p. 51).  
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no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-

sociais positivas, rumo à construção de uma nação democrática (BRASIL, 2013, p. 

77).  

 

O Parecer CNE/CP 3/2004 das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

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

oferece: 

[...] uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da população 

afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas, isto é, de políticas de 

reparações, e de reconhecimento e valorização de sua história, cultura, identidade. 

Trata, ele, de política curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, 

antropológicas oriundas da realidade brasileira, e busca combater o racismo e as 

discriminações que atingem particularmente os negros. Nesta perspectiva, propõe a 

divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores 

que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial – 

descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos 

– para interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos, 

igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada (BRASIL, 

2013, p. 83).  

 

A Educação brasileira, por meio destes dispositivos legais, assumiu um compromisso 

de reconhecimento e valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e da diversidade 

étnico-racial da sociedade brasileira. A partir de uma política nacional de promoção da 

igualdade racial, que tem como objetivo eliminar as desigualdades historicamente 

acumuladas, promovendo e garantindo a igualdade de oportunidade e de tratamento, a 

educação das relações étnico-raciais neste sentido pode possibilitar a construção de uma 

sociedade mais justa, igual e equânime.  

A escola tem um papel importante na luta pela eliminação da discriminação racial, 

bem como no reconhecimento e valorização da população negra. Conforme o Parecer 

CNE/CP 003/2004: “Temos, pois, pedagogias de combate ao racismo e à discriminação por 

criar [...]” (BRASIL, 2004, p. 15). De acordo com o referido Parecer é função do Estado, 

desenvolver políticas compensatórias para ressarcimento dos afrodescendentes e 

reconhecimento no currículo, da contribuição da população negra para a construção da 

identidade nacional, com a finalidade de retirar da invisibilidade a história e a cultura da 

população negra, fazendo com que os alunos negros possam se ver reconhecidos nos 

currículos escolares e nas práticas pedagógicas da escola (BRASIL, 2004).  

É necessário, portanto, romper com o Mito da Democracia Racial, que camufla a 

discriminação nas práticas sociais, desfazer a mentalidade racista e discriminatória e reeducar 

as relações étnico-raciais no Brasil. Para isso, são necessárias condições físicas, materiais, 

intelectuais e afetivas favoráveis à reeducação das relações entre negros e brancos, além, e 
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claro, de uma articulação entre os processos educativos escolares, as políticas públicas e o 

envolvimento dos movimentos sociais (BRASIL, 2004). 

As escolas podem desenvolver projetos pedagógicos que contemplem a 

obrigatoriedade da Lei 10.639/2003 e suas Diretrizes Curriculares estabelecendo comunicação 

entre a comunidade, os estudiosos sobre a temática e o Movimento Negro. Conforme o 

Parecer CNE/CP 003/2004, os sistemas de ensino podem conduzir suas ações a partir dos 

seguintes princípios: consciência política e histórica da diversidade; fortalecimentos de 

identidades e de direitos; e ações educativas de combate ao racismo e discriminação. Desta 

forma, os Conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem 

adequar estas normativas legais às suas realidades locais, viabilizando o cumprimento deste 

dispositivo legal (BRASIL, 2004). 

Em 2006, o MEC, através da SECAD, publicou o documento Orientações e Ações 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais, “[...] resultado de grupos de trabalho 

constituídos por vasta coletividade de estudiosos, especialmente, educadores (as) [...]” 

(BRASIL, 2006, p. 9). O material tem o objetivo de oferecer orientação aos profissionais da 

educação com relação à implementação da Lei 10.639/2003, “[...] trazendo, para cada nível ou 

modalidade de ensino, um histórico da educação brasileira e a conjunção com a temática 

étnico-racial [...]” (BRASIL, 2006, p. 9). 

Além dos dispositivos legais que o MEC/SECAD vem desenvolvendo, outras ações 

foram desenvolvidas voltadas à implementação da Lei 10.639/2003, são elas:  

[...] o Programa Diversidade na Universidade (2002 a 2007); a criação da 

Coordenação Geral de Diversidade e Inclusão Educacional (2004); os Fóruns 

Estaduais e Fóruns Permanentes de Educação e Diversidade Étnico-Racial (2004 e 

2005); a Comissão Técnica Nacional de Diversidade para Assuntos Relacionados à 

Educação dos Afro-Brasileiros – Cadara (a partir de 2005); a distribuição do kit 

didático-pedagógico “A Cor da Cultura” para Secretarias de Educação e Núcleos de 

Estudos Afro-Brasileiros (2005); o Programa de Ações Afirmativas para População 

Negra nas Instituições Públicas de Educação Superior – Uniafro (2005 a 2008); o 

Curso Educação e Africanidades (2006); a Oficina Cartográfica sobre Geografia 

Afro-Brasileira e Africana (2005); o Projeto Educadores pela Diversidade 

(2004/2005); o Curso Educação e Relações Étnico-Raciais, ministrado pela UNB 

(2005); e a Pesquisa Nacional Diversidade nas Escolas (2006 a 2009), desenvolvida 

pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal 

de Minas Gerais (Cedeplar/UFMG) e pela Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (Fipe/USP) (GOMES, 2011, p. 118).  

 

Além dessas ações, podemos destacar também a publicação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana; a publicação da Coleção Educação para Todos, 
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com 31 títulos
41

; e os programas: a) Repertório Afro-brasileiro: entre o clichê e a pesquisa em 

sala de aula (2004), b) Valores Afro-brasileiros na Educação (2005), c) Cantos e re-encantos: 

vozes africanas e afro-brasileiras (2005) e d) Currículo e Relações Étnico-Raciais na 

Educação, realizados em 2006 e produzidos em parceria com a TV Escola e o Programa de 

Educação a Distância Salto para o Futuro (GOMES, 2009).  

Nos anos que se seguiram, muitas experiências de implementação da Lei 10.639/2003 

foram desenvolvidas nas escolas brasileiras, muitas delas por iniciativa do Movimento Negro 

e de outros movimentos sociais, entretanto com baixa institucionalização nos sistemas 

educacionais. Em 2007, o MEC reduziu sua equipe de diversidade étnico-racial, após o fim do 

Programa Diversidade na Universidade, desta forma, como nos apresenta Carreira (2015, p. 

200-201), em resposta a 

[...] essa perda de potência da agenda racial na Secad, em um contexto efervescente 

de implementação do Plano de Desenvolvimento da Educação, e à constatação de 

inúmeras barreiras enfrentadas nos municípios e Estados para a implementação da 

LDB alterada pela Lei n. 10.639/2003, um grupo de organizações da sociedade civil, 

gestores/as e de instituições de pesquisa ligada ao campo da educação e das relações 

raciais, com o apoio da Unesco, apresentaram ao ministro  Fernando Haddad um 

documento com vinte propostas destinadas a acelerar a institucionalização da lei. As 

propostas foram elaboradas em um evento sobre a implementação da Lei n. 

10.639/2003, promovido pela Unesco e pela Secad, nos dias 6 e 7 de novembro de 

2007, em Brasília. 

  

Em maio de 2008, por meio da Portaria nº 605, foi constituído o GTI do Ministério da 

Justiça e da SEPPIR para elaboração da proposta de um Plano Nacional de Implementação 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Este GTI foi formado por integrantes 

do Movimento Negro, setores da sociedade civil organizada, agências da Organização das 

Nações Unidas (ONU), todas as secretarias do MEC e integrantes da Cadara. Assim, uma 

versão preliminar do documento foi debatida em seis encontros regionais, dos quais 

participaram militantes do Movimento Negro, educadores, pesquisadores e gestores. Com 

base nas discussões realizadas nestes encontros foi elaborado o documento Contribuições para 

a Implementação da Lei 10.639/2003 e entregue ao MEC, ao Ministério da Justiça e a 

SEPPIR, entretanto discordando do documento o MEC elaborou uma nova versão em 2009. A 

versão elaborada pelo MEC  

[...] diluiu o poder indutor do MEC junto a municípios e Estados presente no 

documento Contribuições para a Implementação da Lei 10.639/2003 e eliminou as 
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Os títulos da Coleção Educação para Todos estão disponíveis no portal do MEC. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12814&Itemid=872>. Acesso em: 

10 dez. 2017.   

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12814&Itemid=872
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metas referentes ao financiamento das ações previstas. [...] Mesmo com esses 

limites, o Plano foi assumido como documento estratégico pelos Fóruns de 

Diversidade Étnico-racial e entidades do movimento negro nos Estados e municípios 

nas suas relações de pressão e proposição junto a governos locais e estaduais, 

visando à maior institucionalização [...] Apesar da pressão exercida pelo movimento 

negro e por outros movimentos sociais e articulações da sociedade civil 

comprometidos com a luta antirracista, a implementação do Plano Nacional da Lei 

n. 10.639 não se tornou estratégia do novo Plano Nacional de Educação (2014-

2024), limitando-se a ser um plano de governo (CARREIRA, 2015, p. 202-203). 

 

Desta forma, o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana, elaborado pelo MEC, tem como principal objetivo colaborar para 

que todos os sistemas de ensino e seus respectivos estabelecimentos educacionais cumpram os 

dispositivos legais assumidos a partir de 2003, bem como a institucionalização e  

[...] implementação das Diretrizes Curriculares nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana, conjunto formado pelo texto da Lei 10.639/03, Resolução CNE/CP 

01/2004, e Parecer CNE/CP 03/2004, e, onde couber da Lei 11.645/08; desenvolver 

ações estratégicas no âmbito da política de formação de professores, a fim de 

proporcionar o conhecimento e a valorização dos povos africanos e da cultura 

afrobrasileira e da diversidade na construção histórica e cultural do país; colaborar e 

construir com os sistemas de ensino, instituições, conselhos de educação, 

coordenações pedagógicas, gestores educacionais, professores e demais segmentos 

afins, políticas públicas e processos pedagógicos para a implementação das Leis 

10.639/03 e 11.645/08; promover o desenvolvimento de pesquisa e produção de 

materiais didáticos e paradidáticos que valorizem, nacional e regionalmente, a 

cultura afrobrasileira e a diversidade; colaborar no desenvolvimento de indicadores 

necessários ao acompanhamento da implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação para as Relações Étnico-Raciais; criar e consolidar agendas 

para disseminar a Lei 10.639/03 e 11.645/08, em âmbito nacional, estadual e 

municipal, garantindo o seu pleno desenvolvimento enquanto política de Estado; 

colaborar na construção de indicadores que permitam o necessário 

acompanhamento, pelos poderes públicos e pela sociedade civil, da efetiva 

implementação das Diretrizes Curriculares nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana; criar 

e consolidar agendas propositivas junto aos diversos atores do Plano Nacional para 

disseminar as Leis 10.639/03 e 11.645/08, junto a gestores e técnicos, no âmbito 

federal e nas gestões educacionais de municípios, estados e do Distrito Federal, 

garantindo condições adequadas para seu pleno desenvolvimento como política de 

Estado (BRASIL, 2013, p. 19-20). 

 

Este Plano Nacional de Implementação está estruturado em seis eixos estratégicos, são 

eles: fortalecimento do marco legal; política de formação para gestores e profissionais de 

educação; política de material didático e paradidático; gestão democrática e mecanismos de 

participação social; avaliação e monitoramento e condições institucionais. A partir das 

exigências legais, este documento compartilha e atribui responsabilidades aos entes federados 

que atuam na Educação, destacando as atribuições dos sistemas de ensino, dos Conselhos de 

Educação, das instituições de ensino, dos grupos colegiados e dos núcleos de estudo e da 
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educação em áreas remanescentes de quilombo. O documento orienta os sistemas de ensino e 

as instituições educacionais no sentido da construção de uma escola plural, democrática, de 

qualidade, e que combata o preconceito, o racismo e todas as formas de discriminação, 

valorizando e respeitando e as diferenças étnicas e culturais que permeiam nossa sociedade 

(BRASIL, 2013).  

Mesmo considerando a diminuição do espaço destinado à temática étnico-racial na 

SECAD, Carreira (2015) aponta avanços promovidos por esta Secretaria, destacando, por 

exemplo, o aprimoramento dos critérios de eliminação de obras com conteúdos racistas ou 

preconceituosos junto ao PNLD; o lançamento de editais específicos para o Programa 

Nacional de Bibliotecas Escolares; o fortalecimento dos Núcleos de Estudo Afro-brasileiros 

(NEABs); e a tradução para o português da Coleção História Geral da África, em parceria 

com a UNESCO e UFSCar.  

No ano de 2010, foram instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica, por meio da Resolução 04/2010, na qual se reconheceu a Educação Escolar 

Quilombola
42

.  

Art. 41. A Educação Escolar Quilombola é desenvolvida em unidades educacionais 

inscritas em suas terras e cultura, requerendo pedagogia própria em respeito à 

especificidade étnico-cultural de cada comunidade e formação específica de seu 

quadro docente, observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e 

os princípios que orientam a Educação Básica brasileira.  

Parágrafo único. Na estruturação e no funcionamento das escolas quilombolas, bem 

com nas demais, deve ser reconhecida e valorizada a diversidade cultural (BRASIL, 

2010b).   
 

O livro Práticas Pedagógicas de Trabalho com Relações Étnico-Raciais na Escola na 

Perspectiva da Lei 10.639/03 foi lançado em 2012, o trabalho investigativo mapeou e analisou 

as práticas pedagógicas desenvolvidas pelas escolas públicas no âmbito da referida Lei. Os 

objetivos que nortearam este trabalho foram:  

Identificar e disseminar referências sobre o processo de implementação da Lei n.º 

10.639/03 nas escolas públicas brasileiras, considerando as práticas pedagógicas, a 

produção de materiais didáticos e paradidáticos, os processos de formação 

continuada e a introdução da temática racial como um dos eixos orientadores do 

Projeto Político-Pedagógico (PPP) dessas escolas. 

Apoiar os esforços de gestores(as) de sistemas de ensino, equipes gestoras das 

escolas e professores(as) na concretização de uma educação voltada para as relações 

étnico-raciais na escola.  

Construir referenciais de aplicabilidade da Lei n.º 10.639/03 que possam contribuir 

para o processo de gestão pedagógica da diversidade das Secretarias de Educação e 

escolas públicas em diferentes regiões do país (GOMES, 2012, p. 9). 

                                                           
42

 Em 5 de junho de 2012, foi aprovado pelo CNE, o Parecer CNE/CEB 16/2012, e em 22 de junho do mesmo 

ano foi aprovada a Resolução CNE/CEB 05/2012 definindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Escolar Indígena na Educação Básica.  
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No ano de 2011, a SECAD passou por uma restruturação e incorporou à Secretaria de 

Educação Especial, através do Decreto nº 7.480
43

, de 16 de maio de 2011, englobando a 

temática da inclusão. Assim, esta secretaria passou a ser denominada Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). No ano seguinte, através do 

Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, houve novamente uma alteração que apresentou 

“discretas alterações na composição da recém-criada SECADI, mantendo, em linhas gerais, as 

mesmas proposições do Decreto nº 7.480 no que tange à estrutura e função de tal secretaria” 

(BEZERRA; ARAUJO, 2014, p. 102).  

A partir do Decreto 7.690/2012, a SECADI ficou organizada em cinco diretorias: a 

Diretoria de Políticas de Educação do Campo, Indígena, e para as Relações Étnico-raciais; a 

Diretoria de Políticas de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos; a Diretoria de 

Políticas de Educação em Direitos Humanos e Cidadania; a Diretoria de Políticas de 

Educação Especial; e a Diretoria de Políticas de Educação para a Juventude. Assim, de acordo 

com o art. 20 do referido decreto foi-lhe atribuída as seguintes competências: 

I - planejar, orientar e coordenar, em articulação com os sistemas de ensino, a 

implementação de políticas para a alfabetização, a educação de jovens e adultos, a 

educação do campo, a educação escolar indígena, a educação em áreas 

remanescentes de quilombos, a educação em direitos humanos, a educação 

ambiental e a educação especial; 

II- implementar ações de cooperação técnica e financeira entre a União, Estados, 

Municípios, Distrito Federal, e organismos nacionais e internacionais, voltadas à 

alfabetização e educação de jovens e adultos, à educação do campo, à educação 

escolar indígena, à educação em áreas remanescentes de quilombos, à educação em 

direitos humanos, à educação ambiental e à educação especial; 

III - coordenar ações transversais de educação continuada, alfabetização, 

diversidade, direitos humanos, educação inclusiva e educação ambiental, visando à 

efetivação de políticas públicas de que trata esta Secretaria, em todos os níveis, 

etapas e modalidades; e; 

IV - apoiar o desenvolvimento de ações de educação continuada, alfabetização, 

diversidade, direitos humanos, educação inclusiva e educação ambiental, visando à 

efetivação de políticas públicas intersetoriais (BRASIL, 2012).  
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 O Decreto 7.480, de 16 de maio de 2011, estabeleceu a organização da SECADI em quatro diretorias, são elas: 

Diretoria de Políticas para a Educação do Campo e Diversidade; Diretoria de Políticas de Alfabetização e 

Educação de Jovens e Adultos; Diretoria de Políticas de Direitos Humanos e Cidadania; e a Diretoria de Políticas 

de Educação Especial. A esta secretaria compete: I - planejar, orientar e coordenar, em articulação com os 

sistemas de ensino, a implementação de políticas para a alfabetização, a educação de jovens e adultos, a 

educação do campo, a educação escolar indígena, a educação em áreas remanescentes de quilombos, a educação 

em direitos humanos, a educação ambiental e a educação especial; II - promover, em parceria com os sistemas de 

ensino, a formulação e a implementação de políticas públicas voltadas à valorização das diferenças e da 

diversidade, à promoção da educação inclusiva, dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável; III- 

implementar ações de cooperação técnica e financeira entre a União, Estados, Municípios, Distrito Federal, bem 

como organismos nacionais e internacionais, voltadas à alfabetização e educação de jovens e adultos, à educação 

do campo, à educação escolar indígena, à educação em áreas remanescentes de quilombos, à educação em 

direitos humanos, à educação ambiental e à educação especial; e IV - coordenar ações de educação continuada, 

alfabetização, diversidade, direitos humanos, educação inclusiva e educação ambiental, por meio da articulação 

com órgãos governamentais e não governamentais, visando à efetivação de políticas públicas intersetoriais.  



79 

 

Após a reorganização da SECADI, houve uma mudança nos quadros da Secretaria, e a 

diminuição dos “espaços de diálogos com os movimentos sociais, restringindo-se a câmaras, 

comissões e fóruns e aos eventos promovidos pela própria Secretaria” (CARREIRA, 2015, p. 

227).  

No ano de 2013, com a posse da nova secretária, Macaé Maria Evaristo dos Santos
44

, a 

SECADI “buscou reconstruir os espaços de interlocução com os movimentos sociais, que 

criticavam a diminuição do diálogo com o MEC [...] não bastava influenciar a construção da 

agenda [...] demandavam influenciar a implementação da política” (CARREIRA, 2015, p. 

249). A autora também destacou a diminuição da equipe da SECADI, no período de 2004 a 

2014, que passou de 217 para 80 profissionais. 

Com relação à implementação da Lei 10.639/2003, Carreira (2015) identificou a 

Portaria Ministerial nº 21, de 28 de agosto de 2013, que visava à promoção da igualdade 

racial e do enfrentamento do racismo nas ações e nos programas desenvolvidos pelo MEC, 

um dos itens tratados nesta portaria foi a instituição da coleta do quesito raça/cor em todos os 

instrumentos de avaliação, nas coletas de dados do censo, e nas ações e programas 

desenvolvidos por este Ministério. No início de 2015, a SEPPIR lançou uma cartilha com 

informações sobre o preenchimento do quesito raça/cor no Censo do Ensino Superior.  

Com a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2014, foi garantida a 

estratégia 7.25, que estabeleceu a garantia nos 

[...] currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e 

indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos 10.639, de 9 

de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a 

implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações 

colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos 

escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil (BRASIL, 2014, p. 65).  

  

Entretanto, de acordo com Carreira (2015, p. 358) o PNE não contemplou o Plano 

Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

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

“garantiria um status de política de Estado às suas metas, além de condições de maior 

exigibilidade política e jurídica”.  

  Em 2017, verificamos novamente uma reorganização da SECADI, através do Decreto 

9.005, de 14 de março. A Secretaria passou a ser organizada em quatro diretorias, são elas: a 

                                                           
44

 Graduada em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), em 1990, e 

Mestre em Educação, pela UFMG, em 2006; “possuía ampla experiência na gestão municipal e na militância do 

movimento negro e, desde agosto de 2012, integrava a equipe da Secadi. Macaé foi a primeira mulher negra a 

ocupar um cargo no primeiro escalão do MEC” (CARREIRA, 2015, p. 249). 
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Diretoria de Políticas de Educação do Campo, Indígena e para as Relações Étnico-Raciais; a 

Diretoria de Políticas de Educação em Direitos Humanos e Cidadania; a Diretoria de Políticas 

de Educação Especial; e a Diretoria de Políticas para a Juventude, Alfabetização e Educação 

de Jovens e Adultos. Sendo assim, a Diretoria de Políticas de Alfabetização e Educação de 

Jovens e Adultos e a Diretoria de Políticas de Educação para a Juventude foram unificadas, e 

a SECADI passou a ter as seguintes competências:  

I - planejar, orientar e coordenar, em articulação com os sistemas de ensino e as 

representações sociais, a implementação de políticas para a alfabetização e educação 

de jovens e adultos ao longo da vida, a educação do campo, a educação escolar 

indígena, a educação em áreas remanescentes de quilombos, a educação para as 

relações étnico-raciais, a educação em direitos humanos e a educação especial; 

II - viabilizar ações de cooperação técnica e financeira entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal, os Municípios e organismos nacionais e internacionais, voltadas à 

alfabetização e à educação de jovens e adultos, à educação do campo, à educação 

dos povos indígenas, à educação em áreas remanescentes de quilombos, à educação 

para as relações étnico-raciais, à educação em direitos humanos e à educação 

especial; 

III - coordenar ações educacionais voltadas à diversidade sociocultural e linguística, 

aos direitos humanos e à inclusão, visando à efetivação de políticas públicas 

transversais e intersetoriais de que trata a Secretaria, em todos os níveis, etapas e 

modalidades; e 

IV - desenvolver e fomentar a produção de conteúdos, de programas de formação de 

professores e de materiais didáticos e pedagógicos específicos (BRASIL, 2017).   

 

Levando em consideração os avanços garantidos com a criação da SECAD/SECADI, 

podemos dizer que ainda é baixa a dotação orçamentária destinada às ações e aos programas 

desenvolvidos por esta Secretaria, em comparação com o orçamento total do MEC.  

 

Tabela 1 – Orçamento da SECAD/SECADI-MEC (2004-2014) 

 

Fonte: Carreira (2017, p. 5). 
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Os dados apresentados por Carreira (2015, p. 264-265) evidenciam  

[...] o comportamento da razão dos valores executados da Secad/Secadi em relação 

aos do MEC, indicando que o total dos recursos executados pela Secad/Secadi 

variou de 0,55% a 4,74% do total dos recursos executados pelo MEC. [...] A 

primeira alta decorreu do significativo aumento do investimento do governo federal 

no Programa Brasil Alfabetizado, realizado em 2005, e reduzido nos anos 

posteriores, depois de críticas referentes à efetividade do Programa e de denúncias 

de corrupção [...] Essas denúncias levaram ao fim do convênios com organizações 

não governamentais e a reorganização do Programa por meio de parcerias com 

prefeituras, governos estaduais e universidades. O segundo momento de alta, em 

2012, decorreu principalmente da fusão, em 2011, da Secad com a Secretaria de 

Educação Especial (SEE), da vinda do programa ProJovem Urbano para a Secadi, 

anteriormente executado pela Secretaria Nacional de Juventude, e de novo aumento 

de recursos investidos no Programa Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e 

Adultos, especialmente na concessão de bolsa para a alfabetização. Essas mudanças 

levaram o percentual a alcançar o patamar de 4,74%. 

 

Muitos desafios estão colocados para esta Secretaria, como a dotação orçamentária 

que não ultrapassou 5% do total de recursos total do MEC; suas ações e programas que ainda 

estão em conformação, dada a sua recente criação; as políticas da diversidade que tencionam a 

forma como a política educacional aborda as desigualdades sociais; as resistências de Estados 

e municípios para a implementação das agendas propostas pela SECADI; a necessária 

reflexão sobre o papel indutor do MEC, considerando que este Ministério atuou de maneira 

distinta para suas diferentes políticas; a fragilização da equipe da SECADI para operar as 

complexas políticas da diversidade; a desarticulação interna do MEC, e o desafio em 

transversalizar as agendas; e por fim o fortalecimento dos grupos conservadores e avessos as 

agendas que desafiam o status quo brasileiro (CARREIRA, 2015). Assim, de acordo com 

Carreira (2015, p. 425)  

importantes demandas e proposições de movimentos sociais pautaram o desenho e a 

implementação de programas e políticas públicas e contribuíram para a criação de 

novas institucionalidades. Disputaram o fortalecimento e a regulamentação dos 

marcos legais, a produção de informações sobre as desigualdades, a participação 

social e da transparência pública, a intersetorialidade e a criação de políticas 

destinadas a abordar as diferenças na educação.  

 

Desse modo, significativas conquistas foram obtidas desde a criação da 

SECAD/SECADI, ações e programas governamentais foram desenvolvidos direcionadas à 

implementação de uma política educacional voltada à valorização da diversidade étnico-racial 

e da diferença. Nota-se, então, o desenvolvimento de políticas de promoção da igualdade 

racial, isto é, políticas de reparação, reconhecimento e valorização da cultura, da história, da 

memória, e da identidade do povo negro. No entanto, a  

realidade política e econômica de 2015 sugere que os próximos anos poderão 

constituir um período de fortes ameaças as conquistas pós Constituinte, em especial 
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as da última década. Dentre elas destacam-se aquelas relativas às agendas das 

diferenças, que estão no centro da roda dos embates políticos com grupos 

conservadores [...] (CARREIRA, 2015, 453). 

 

Nesse sentido, concordando com Gomes (2017, p. 20), e entendemos que o 

Movimento Negro “é um dos principais atores políticos que nos reeduca nessa caminhada e 

não nos deixa desistir da luta”, apesar das adversidades e dos imensos desafios, avançando no 

sentido da igualdade racial.  

Na seção seguinte apresentaremos o caminho metodológico adotado nesta pesquisa, 

bem como a caracterização do sistema municipal de ensino. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Percurso metodológico 

 

De acordo com Brito e Leonardos (2001), o que une o pesquisador ao seu campo de 

pesquisa é a metodologia utilizada. É através da metodologia que o pesquisador deixa 

evidente suas escolhas e como elas são adequadas ao seu problema de pesquisa. As autoras 

chamam a atenção para a importância de explicitar e justificar “as opções metodológicas 

contextualmente, mediante descrição dos procedimentos priorizados e das formas pelas quais 

as informações foram obtidas e sistematizadas” (BRITO; LEONARDOS, 2001, p. 27). 

Em nossa pesquisa, optamos por uma abordagem qualitativa. Segundo Bogdan e 

Biklen (1994), a investigação qualitativa possui cinco características. Uma dessas 

características diz que na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, 

e o investigador passa a ser o instrumento principal. Neste caso, a compreensão e o 

entendimento que o investigador tem do material coletado e revisado é o instrumento central 

da análise. Outra característica apontada é a de que a investigação qualitativa é descritiva, 

incluindo a descrição de diferentes documentos. Sendo assim, os investigadores qualitativos 

buscam analisar os dados em toda a sua complexidade.  

A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a 

ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos 

permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora no nosso objeto de estudo. 

[...] Nada é considerado como um dado adquirido e nada escapa à avaliação. A 

descrição funciona bem como método de recolha de dados, quando se pretende que 

nenhum detalhe escape ao escrutínio (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49). 

 

Outra característica apresentada por Bogdan e Biklen (1994), que nos aproxima ainda 

mais da abordagem qualitativa, diz que os pesquisadores que optam por tal abordagem 

interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou os produtos. A 

ênfase, portanto, é mais centrada no desenvolvimento ao longo do caminho investigativo. Tal 

abordagem é particularmente útil nas investigações do campo educacional. 

Segundo Martins (2004, p. 292), nas metodologias qualitativas, considerando que os 

fenômenos estudados nas Ciências Sociais são complexos, o “fazer ciência” parte de uma 

diversidade de perspectivas que privilegiam 

de modo geral, da análise de microprocessos, através do estudo das ações sociais e 

individuas e grupais [...] exame intensivo dos dados, tanto em amplitude quanto em 

profundidade, os métodos qualitativos tratam as unidades sociais investigadas como 

totalidades que desafiam o pesquisador. Neste caso, a preocupação básica do 

cientista social é a estreita aproximação dos dados, de fazê-lo falar da forma mais 

completa, abrindo-se a realidade social para melhor apreendê-la e compreendê-la.  
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Martins (2004, p. 296) chama a atenção para o “fato de que os cientistas sociais 

tendem, frequentemente, a tomar como objeto de investigação, grupos sociais com os quais 

têm alguma identificação política”. Na presente investigação, a aproximação e escolha pela 

temática pesquisada tem, de fato, um posicionamento político, inclusive em defesa da 

Educação das Relações Étnico-Raciais. Todavia, o referido autor chama a atenção para que o 

pesquisador não se torne um militante de uma causa ou de um movimento, enviesando 

ideologicamente a pesquisa. Neste caso, assumir o rigor científico é um compromisso que 

buscamos perseguir para nos afastar da referida incoerência.  

Os procedimentos metodológicos ou técnicas de pesquisa que empregamos neste 

trabalho investigativo para a coleta dos dados foram a pesquisa bibliográfica, a pesquisa 

documental e a entrevista semiestruturada. Durante a pesquisa bibliográfica fizemos o 

levantamento das publicações sobre a temática estudada. Tal levantamento, segundo Lakatos 

e Marconi (2010, p. 166) é definido do seguinte modo: 

pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda a bibliografia já 

tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, 

jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até 

meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: 

filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com 

tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive 

conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, 

quer publicadas quer gravadas. [...] Desta forma, a pesquisa bibliográfica, não é 

mera repetição do que foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame 

de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras.  

 

Na presente investigação, inicialmente realizamos leituras críticas de diferentes fontes 

bibliográficas. Utilizamos as publicações na forma de livros, teses e dissertações, artigos 

científicos publicados em periódicos da área educacional ou em livros de circulação nacional 

e, ainda, trabalhos publicados em Anais de eventos acadêmicos.  

Concretizamos um levantamento no catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Buscamos pesquisas que 

estivessem vinculadas a Lei 10.639/2003 e sua implementação em secretarias de educação, 

fossem elas municipais ou estaduais
45

. Inicialmente encontramos cento e cinquenta e quatro 

pesquisas (154), após leitura dos resumos, chegamos a treze trabalhos selecionados que 

tratavam da implementação da referida Lei em municípios e estados. Realizamos uma leitura 

                                                           
45

 Utilizamos as seguintes palavras-chave: (implem* OR institucionalização OR regularização) AND (10.639 

OR 10639 OR 10.639/03 OR 10.639/2003) AND (educa* OR municip* OR secretaria).  
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mais apurada e chegamos a dez trabalhos, os quais estão listados e apresentados de maneira 

sucinta, no Apêndice desta pesquisa.  

Com relação à pesquisa documental, Le Goff (1992, p. 549) salienta que se trata de um 

“novo documento alargado para além dos textos tradicionais, transformado [...] em dado, 

[que] deve ser tratado como um documento/monumento”. Para a escola histórica positivista, o 

documento apresenta-se por si mesmo como uma prova histórica, pois sua objetividade lhe dá 

garantia de um testemunho escrito. A habilidade do historiador “consiste apenas em tirar dos 

documentos tudo o que ele contém e em não lhe acrescentar nada do que eles não contêm” 

(LE GOFF, 1992, p. 536). Deste modo, o documento triunfa. Todo fato histórico deve ser 

registrado em documentos e o historiador deve recorrer a ele como recurso indispensável. 

Entretanto, para os fundadores École des Annales
46

, pioneiros de uma história nova, era 

necessária a ampliação da noção de documento.  

A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes existem. Mas 

pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos, quando não existem. Com 

tudo o que a habilidade do historiador lhe permite utilizar para fabricar o seu mel, na 

falta das flores habituais. Logo, com palavras. Signos. Paisagens e telhas. Com as 

formas do campo e das ervas daninhas. Com os eclipses da lua e a atrelagem dos 

cavalos de tiro. Com os exames de pedra feitos pelos geólogos e com as análises de 

metais feitas pelos químicos. Numa palavra, com tudo o que, pertencendo ao 

homem, depende do homem, serve o homem, exprime o homem, demonstra a 

presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem. [...] (FEBVRE, 

1949, p. 428 apud LE GOFF, 1992, p. 540).
47

  

 

O alargamento do conteúdo do termo documento é, ao mesmo tempo, quantitativo e 

qualitativo na medida em que sabemos que não existe História sem documento, mas ele deve 

ser entendido em seu sentido mais amplo “escrito, ilustrado, transmitido pelo som, a imagem, 

ou de qualquer outra maneira” (SAMARAN, 1961, p. XII apud LE GOFF, 1992, p. 540)
48

. 

Além disso, sabemos que não existe um tipo único de documento para cada problema 

histórico, e também o interesse da História não está mais nos grandes homens ou nos grandes 

acontecimentos, mas sim em todos os homens e em todos os acontecimentos.  

                                                           
46

 Esse movimento pode ser dividido em três fases. Em sua primeira fase, de 1920 a 1945, caracterizou-se por ser 

pequeno, radical, e subversivo conduzindo uma guerra de guerrilhas contra a história tradicional, a história 

política e a história dos eventos. Depois da Segunda Guerra Mundial, os rebeldes apoderaram-se do 

establishement histórico. Essa segunda fase do movimento, que mais se aproxima verdadeiramente de uma 

“escola”, com conceitos diferentes (particularmente estrutura e conjuntura) e novos métodos (especialmente a 

“história serial” das mudanças na longa duração), foi dominada pela presença de Fernand Braudel. Na história do 

movimento, uma terceira fase se inicia por volta de 1968. É profundamente marcada pela fragmentação. A 

influência do movimento, especialmente na França, já era tão grande que perdera muito das especificidades 

anteriores (BURKE, 1992, p. 13-14). 
47

 FEBVRE, L. (org.), Combats pour l’histoire, Colin, Paris, 1953, p. 80-98.    
48

 SAMARAN, C. (org.), L’histoire et ses methods, em Encyclopédie de la Pléiade, XI, Gallimard, Paris, 1961.  
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O documento passa a ser compreendido “como produto da sociedade que o fabricou 

segundo as relações de forças que aí detinham o poder. Só a análise do documento enquanto 

monumento permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente 

[...]” (LE GOFF, 1992, p. 545). De maneira que somente com a análise se possa indagá-lo, 

questioná-lo, criticá-lo, saber sobre suas condições de produção histórica, isto é, sua 

intencionalidade inconsciente.  

Adotamos, portanto, o conceito de documento/monumento (LE GOFF, 1992) no seu 

sentido mais amplo, visto de maneira alargada, como uma aparência enganadora, uma 

montagem, a qual buscamos desconstruir e assim analisar as suas condições de produção e 

fazer a crítica do documento enquanto monumento. De acordo com Lüdke e André (1986), os 

documentos constituem uma fonte estável e rica considerando que persistem ao longo do 

tempo, podendo ser consultados inúmeras vezes; constituem uma fonte poderosa, da qual o 

pesquisador pode retirar evidências que fundamentam suas afirmações; e, por fim, constituem 

ainda uma fonte natural de informação “[...] surgem num determinado contexto e fornecem 

informações sobre esse mesmo contexto” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 39).  

Além da pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental, adotamos como instrumento 

de coleta de dados a entrevista semiestruturada. De acordo com Gil (2008, p. 109), a 

entrevista pode ser definida “[...] como a técnica em que o investigador se apresenta frente ao 

investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à 

investigação”. Para Minayo (2001), o pesquisador através da entrevista busca obter 

informações que estão contidas nas falas dos atores sociais, isto é dos sujeitos que 

vivenciaram determinadas realidades ou acontecimentos. Dentre os diferentes tipos de 

entrevistas optamos pela entrevista semiestruturada ou como nos apresenta Gil (2008, p. 112) 

a entrevista por pauta, apresentando “[...] certo grau de estruturação, já que se guia por uma 

relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo do seu curso”.  

Com relação a seu conteúdo, segundo Romanelli (1998, p. 129), a entrevista é um 

processo no qual ocorre a construção de dados a partir de diversas experiências dos sujeitos 

entrevistados, expressa pela linguagem, constituindo um produto cultural. Assim o que se 

apresenta na fala do sujeito, “[...] são fatos de duas ordens: descrição de acontecimentos 

vividos por ele e interpretações, ou representações, acerca dessas vivências”. Nesse sentido é 

fundamental que o pesquisador considere as representações ou interpretações contidas na fala 

do sujeito entrevistado, como dados de pesquisa que deverão ser interpretados à luz das 

formulações teóricas.  
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Sendo a entrevista semiestruturada um dos procedimentos metodológicos de coleta de 

dados adotada nesta pesquisa, entendemos que a definição de amostragem se dá a partir da 

ideia de que em uma pesquisa de abordagem qualitativa, não é a quantidade de sujeitos 

entrevistados que garante sua representatividade, mas sim uma boa amostragem, a qual 

possibilita, de maneira abrangente, contemplar o problema investigado em suas diferentes 

dimensões (MINAYO, 2001). Neste caso, levando em conta nossa pergunta de pesquisa e 

nosso objetivo geral, os sujeitos de pesquisa que contribuíram com este trabalho, foram os que 

estiveram à frente da implementação da Lei 10.639/2003 na Secretaria Municipal da 

Educação (SME), no município de Ribeirão Preto – SP, isto é, aqueles que fizeram parte da 

equipe técnica responsável por esta implementação. Levando em consideração os estudos 

preliminares e a fase exploratória da pesquisa (MINAYO, 2001), já sabíamos que estiveram à 

frente desta implementação, três Assessores Técnicos Educacionais. E seus relatos 

contribuíram com o objetivo desta pesquisa, ao trazer informações que descreveram o 

processo e assim juntamente com a pesquisa documental, podemos historicizar a 

implementação da Lei 10.639/2003 no município de Ribeirão Preto – SP. No momento em 

que realizamos as entrevistas, nenhum deles estava exercendo função ou cargo na SME, todos 

foram nomeados para cargo em comissão, isto é, cargos de livre nomeação e exoneração do 

Chefe do Executivo Municipal. Assim, estes antigos assessores foram nossos sujeitos 

entrevistados e foram convidados a participar desta pesquisa, dentro das normas estabelecidas 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto, através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Devemos esclarecer que as entrevistas foram realizadas tendo em vista as sugestões 

dos professores participantes do exame de qualificação. Desta forma submetemos nosso 

projeto de pesquisa à Plataforma Brasil, em março do ano de 2017, enviando o projeto 

detalhado e o TCLE, e os mesmos foram aprovados em junho do mesmo ano, através do 

Parecer Consubstanciado do CEP nº 2.135.502. 

Os três sujeitos entrevistados, que contribuíram com esta investigação, foram 

convidados a participar de maneira voluntária, e sua participação se deu mediante a realização 

de uma entrevista que contemplou suas experiências e considerações acerca da 

implementação da Lei 10.639/2003 no município. Realizamos uma entrevista em horário e 

local de escolha dos sujeitos entrevistados, e em momentos posteriores, voltamos a nos 

encontrar para esclarecer algumas dúvidas que surgiram durante a transcrição das mesmas. 
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Seguimos a apresentação dos Assessores que foram entrevistados durante a realização da 

pesquisa. 

A primeira Assessora Técnica Educacional responsável pelo processo de 

implementação da Lei 10.639/2003 no município, foi Silvany Euclênio Silva, estando neste 

cargo entre os anos de 2005 e 2009. Licenciada em História pela Universidade Federal de 

Goiás (UFG), em 1993, foi professora de História e também educadora social, ativista do 

movimento social negro, pesquisadora autônoma sobre relações raciais, história e cultura 

africana e afro-brasileira. Coordenou as políticas públicas para comunidades quilombolas, 

povos ciganos e povos tradicionais de matriz africana na SEPPIR, durante o período de 2011 

a 2014.  

O segundo Assessor Técnico Educacional foi Antonio Carlos Lopes Petean, 

permanecendo no cargo no período de 2009 a 2011. Doutor em Sociologia pela Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), em 2011. Atualmente é professor na 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), e pesquisador no Grupo de Trabalho NUPE-

FCL-Araraquara, da UNESP, atuando nos seguintes temas: cultura Afro-Brasileira, Historia 

da África, racismo, Islamismo e movimento Neopentecostal brasileiro.  

A terceira Assessora Técnica Educação foi Rosana de Lourdes Alves Monteiro da 

Silva. Pedagoga, pela Faculdade de Sertãozinho (FASERT), e Especialista em História, 

Cultura e Sociedade, pelo Centro Universitário Barão de Mauá. Contramestre de capoeira e 

militante do Movimento Negro, atualmente participa do Laboratório de Etnopsicologia, do 

Departamento de Psicologia, da FFCLRP, da USP.   

Assim, continuando a descrição do percurso metodológico, nossa busca por 

documentos se deu em diferentes arquivos situados no município, no Portal virtual da 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (PMRP) e também em arquivos pessoais. Em nossa 

pesquisa, utilizamos os “documentos, escritos [...], constituindo o que se denominam fontes 

primárias” (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 174). Segundo Lakatos e Marconi (2010) os 

documentos escritos utilizados para a coleta de dados podem ser os documentos oficiais, 

publicações parlamentares, documentos jurídicos e fontes estatísticas.  

Selecionamos documentos como legislações e publicações produzidas pela SME, 

relacionados à implementação da lei 10.639/2003, à educação das relações étnico-raciais e à 

formação continuada de seus professores, tendo como parâmetro comparativo a trajetória 

histórica neste período. Inicialmente, fizemos nossas buscas no referido Portal e acessamos a 

aba “Legislação”, onde encontramos as Resoluções organizadas por ano de publicação. 
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Buscamos aquelas relacionadas à Lei 10.639/2003, referentes à Educação das Relações 

Étnico-Raciais e ao Ensino de História e Cultura Afro-brasileira. Nos anos de 2003, 2004, 

2005 e 2006, não foram encontrados documentos relacionados à temática pesquisada. No ano 

de 2007, localizamos a Resolução SME Nº 08 de 04 de setembro de 2007 (ANEXO A), a 

partir da qual foi instituída uma comissão composta pelos profissionais da SME para 

promover o desenvolvimento do “Projeto BAOBÁ - Ribeirão Preto Educando para a 

Igualdade Étnico-Racial”. Nos anos seguintes, até o ano de 2016, não encontramos mais 

documentos.  

Ainda utilizando o referido Portal, acessamos a aba “Diário Oficial”, e realizamos a 

pesquisa a partir de uma ferramenta de busca considerando a data de publicação e o número 

de edição do Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto. Pode-se, também, pesquisar a 

partir de palavras ou frases-chave. Consideramos como primeira palavra-chave para a 

pesquisa o número da Lei 10.639/2003 e suas variações, tais como “10.639”, “10639”, 

“10.639/03”, “10639/03”, “10.639/2003” e “10639/2003”. Utilizamos também como palavra-

chave a Lei 11.645/08 e suas variações, tais como “11.645”, “11645”, “11.645/08”, 

“11645/08”, “11.645/2008” e “11645/2008”. Em seguida, buscamos pelas seguintes palavras 

e frases-chave: “Projeto BAOBÁ - Ribeirão Preto Educando para a Igualdade Étnico-Racial”, 

“Projeto BAOBÁ”, “Projeto Baobá”. Com tal levantamento encontramos vinte edições do 

Diário Oficial que continham informações pertinentes sobre a nossa temática e serão 

utilizadas ao longo da presente pesquisa. Dando continuidade à busca no Portal virtual da 

PMRP, acessamos novamente a aba “Legislação”, e encontramos dois Decretos, o Decreto 

210, de 10 de agosto de 2006 (ANEXO B) e o Decreto 194, de 27 de agosto de 2007 

(ANEXO C). Encontramos, ainda, a Lei Complementar 2148, de 28 de dezembro de 2006 

(ANEXO D). E, finalizando, também neste Portal, acessamos a aba “Ribeirão Notícias”. 

Encontramos inúmeras notícias sobre o tema pesquisado, e o material disponibilizado neste 

espaço virtual foi muito importante para o andamento da pesquisa, considerando que a maior 

parte das ações foi transformada em notícia na aba “Ribeirão Notícias”. Após realizar a 

pesquisa, todas foram organizadas de maneira cronológica e temática.   

Além das buscas no Portal da Prefeitura, nosso levantamento também envolveu o 

Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto – Casa da Memória, o Acervo Histórico da 

Câmara de Ribeirão Preto, a Secretaria Municipal de Educação e arquivos pessoais. No 

momento em que nos apresentamos à Secretaria Municipal de Educação, deixamos nosso 

projeto de pesquisa, através de uma carta de apresentação, onde explicitamos os objetivos e 
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procedimentos previstos para este trabalho, bem como nossa preocupação em respeitar as 

questões éticas e administrativas da referida Secretaria.   

Após a coleta de dados, selecionamos e organizamos os documentos encontrados, 

considerando o tipo de documento, data de cada um deles, quem os produziu e contexto de 

produção dos documentos. Considerando Lüdke e André (1986) a análise documental pode 

revelar novos aspectos para um determinado problema, contribuindo com as pesquisas de 

cunho qualitativo. Assim, passamos à etapa de construção das categorias de análise.  

Para Lüdke e André (1986, p. 48), o primeiro passo para a análise do material coletado 

é construir categorias descritivas, e por esse motivo “o referencial teórico do estudo fornece 

geralmente a base inicial de conceitos a partir dos quais é feita a primeira classificação dos 

dados”. As sucessivas leituras do material também podem oferecer elementos para a 

formulação destas categorias de análise. Após a categorização, o pesquisador deve  

[...] acrescentar algo à discussão já existente sobre o assunto focalizado. Para 

isso, ele terá que fazer um esforço de abstração, ultrapassando dos dados, 

tentando estabelecer conexões e relações que possibilitem a proposição de 

novas explicações e interpretações. É preciso dar o “salto”, como se diz 

vulgarmente, acrescentar algo ao já conhecido. Esse acréscimo pode 

significar desde um conjunto de proposições bem concatenadas e 

relacionadas que configuram uma nova perspectiva teórica até o simples 

levantamento de novas questões e questionamentos que precisarão ser mais 

sistematicamente explorados em estudos futuros (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, 

p. 49). 

 

Conforme já foi exposto no introdução deste trabalho, a pesquisa possui como 

objetivo geral identificar e analisar as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de 

Educação de Ribeirão Preto – SP, direcionadas à institucionalização da Lei 10.639/2003 no 

sistema municipal de ensino. Para isso, os objetivos específicos são: 

a) Identificar e analisar os documentos produzidos pela Secretaria Municipal de 

Educação de Ribeirão Preto que contemplem a Lei 10.639/2003; 

b) Identificar e analisar as ações na Secretaria Municipal de Educação de 

“equipes técnicas permanentes para os assuntos relacionados à Diversidade, 

incluindo a educação das relações étnico-raciais, dotadas de condições 

institucionais e recursos orçamentários” (BRASIL, 2009, p. 38) que atuem no 

sentido de efetivação da Lei 10639/2003; 

c) Identificar e analisar a ocorrência de “formação dos quadros funcionais do 

sistema educacional, de forma sistêmica e regular” (BRASIL, 2009, p. 37); 

d) Identificar e analisar a existência de produção e distribuição de “materiais 

didáticos e paradidáticos que atendam e valorizem as especificidades 
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(artísticas, culturais e religiosas) locais/regionais da população e do ambiente, 

visando ao ensino e à aprendizagem das Relações Étnico-raciais” (BRASIL, 

2009, p. 38). 

Desta forma, tendo em vista os objetivos da pesquisa, o referencial teórico, o Plano 

Nacional de Implementação das Diretrizes que fundamentam a Lei 10.639/2003 e 

principalmente nossas reflexões realizadas durante a organização e análise de todo o material 

coletado (pesquisa documental e entrevistas) estabelecemos as seguintes categorias de 

análise:  

a) A regulamentação da Lei 10.639/2003 no município; 

b) A formação continuada de professores; 

c) A aquisição, produção e distribuição de materiais didáticos e paradidáticos nas 

escolas municipais.  

 

3.2 Caracterizando o Sistema Municipal de Ensino de Ribeirão Preto 

 

O sistema municipal de ensino é composto por cento e nove (109) escolas, conforme 

dados obtidos no Portal da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Ribeirão Preto em 

2018. Deste total, trinta e cinco (35) escolas são Centros de Educação Infantil (CEI) que 

atendem crianças de zero a três anos; quarenta e uma (41) escolas são Escolas Municipais de 

Educação Infantil (EMEI) que atendem crianças de quatro e cinco anos, em regime de 

atendimento de tempo parcial (20) e integral (21); trinta e uma (31) são Escolas Municipais de 

Ensino Fundamental (EMEF), uma (01) escola profissionalizante e uma (01) escola de 

Educação Especial.  

Quadro 2 – Quantidade de Escolas Municipais 

 

Fonte: RIBEIRÃO PRETO (2018). 
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O sistema municipal de ensino também incorpora as chamadas escolas conveniadas, 

das quais totalizam 24 unidades, dentre elas: dezenove (19) são escolas de Educação Infantil e 

cinco (05) são escolas de Educação Especial.  

 

Quadro 3 – Quantidade de Escolas conveniadas 

 

Fonte: RIBEIRÃO PRETO (2018) 

 

O objetivo das escolas de Educação Infantil do município de Ribeirão Preto é o 

desenvolvimento da autonomia e da independência de suas crianças, bem como o 

desenvolvimento das diferentes linguagens e saberes. Seguindo o que preconiza a LDBEN, no 

seu art. 29, a Educação Infantil deve ser entendida como a primeira etapa da educação básica, 

e “tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade (BRASIL, 1996). As escolas de Educação Infantil seguem como orientação 

curricular as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, elaboradas em 2010 pelo MEC. 

O Sistema Municipal de Ensino, ainda, garante o atendimento ininterrupto das escolas de 

Educação Infantil através do projeto de férias nos meses de janeiro e julho de cada ano. Além 

das escolas municipais de Educação Infantil, o sistema possui dezenove (19) escolas 

conveniadas que também atendem as crianças de zero a cinco anos.  

O município de Ribeirão Preto também atende a demanda do Ensino Fundamental, em 

regime de colaboração com o sistema estadual de ensino e existem trinta e uma (31) EMEFs. 

Em seu art. 32, a LDBEN (1996) preconiza que  

O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola 

pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica 

do cidadão, mediante:          

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 

das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
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III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 

de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 

de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (BRASIL, 1996).  

 

Em 29 de novembro de 2006, o sistema municipal de ensino aprovou a Resolução 

SME 014/2006 – Deliberação CME 002/2006, fixando as normas para a implantação do 

Ensino Fundamental de nove anos no sistema municipal de ensino, dividindo esta etapa da 

Educação Básica em Anos Iniciais, que se inicia no primeiro ano, até o quinto ano, e em Anos 

Finais, que se inicia no sexto ano e termina no nono ano, conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 4 – Etapas de Ensino da Educação Básica 

 

 

Fonte: RIBEIRÃO PRETO (2006) 

 

O sistema municipal de ensino adotou a organização do Ensino Fundamental por 

ciclos, sendo um ciclo inicial de três anos e três ciclos de dois anos de duração (3+2+2+2), de 

acordo com o quadro a seguir: 

 

Quadro 5 – Organização do Ensino Fundamental em Ciclos 

 

 

Fonte: RIBEIRÃO PRETO (2006) 

 

Importante observar que esta Resolução foi alterada no ano de 2009, pela Resolução 

SME 005/2009 – Deliberação CME 001/2009, a partir da qual a organização do Ensino 

Fundamental por ciclos foi alterada, sendo uma Etapa Inicial de três anos e a partir do quarto 

ano há a reintrodução do sistema anual, conforme quadro a seguir: 
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Quadro 6 – Reintrodução do sistema anual de promoção 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: RIBEIRÃO PRETO (2009) 

 

Na época esta decisão foi questionada, pelos membros do Conselho Municipal de 

Educação (CME), que não viam argumentos satisfatórios para tal alteração. A adoção de uma 

organização por ciclos havia sido feita em 2006 e estava em seu terceiro ano de implantação 

e, também, não existiam dados concretos que evidenciassem o fracasso da organização por 

ciclos, adotado naquele ano. Atualmente, essa é a organização do sistema municipal de ensino 

com relação ao Ensino Fundamental, de acordo com o Quadro 6.  

As Diretrizes que norteiam os Anos Iniciais do Ensino Fundamental destacam a 

importância da ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, entendida como uma 

ampliação do direito à Educação, assim como o respeito ao tempo da infância. A organização 

do currículo se faz por área do conhecimento, e os conteúdos que estão contidos nestas áreas 

devem ser entendidos como uma possibilidade de socialização dos conhecimentos 

historicamente acumulados ao longo da História. Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, a 

tarefa de educar está na possibilidade de propor desafios e estabelecer relações com as 

capacidades de cada aluno, fortalecendo a autoestima e estimulando o gosto pelo 

conhecimento.  

Além do atendimento à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental em regime de 

colaboração com o sistema estadual de ensino, o sistema municipal de ensino, atende as 

seguintes modalidades de ensino: Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 

Educação Profissional Básica.  

A Educação Especial deve ser entendida como uma modalidade de ensino transversal 

a todos os níveis, etapas e modalidades da Educação Básica. A Educação Especial municipal 

está pautada na perspectiva da Educação Inclusiva, levando em consideração os princípios da 

preservação da dignidade humana, da busca da identidade e do exercício da cidadania. Ela 

está em consonância com a Declaração de Salamanca (1994), a LDBEN (1996) e com a 
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Resolução CNE/CEB Nº 2/2001 que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica, em especial no art. 2, o qual diz que  

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 

organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 

especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade 

para todos. 

Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem conhecer a demanda real de 

atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais, mediante a criação 

de sistemas de informação e o estabelecimento de interface com os órgãos 

governamentais responsáveis pelo Censo Escolar e pelo Censo Demográfico, para 

atender a todas as variáveis implícitas à qualidade do processo formativo desses 

alunos (BRASIL, 2001, p. 1).  

 

O sistema municipal de ensino no que se refere à Educação Especial, dispõe de um 

Centro de Educação Especial e Ensino Fundamental Egydio Pedreschi (CEEEF) e cinco 

escolas conveniadas de Educação especial. São elas: Associação dos Deficientes Visuais de 

Ribeirão Preto (ADEVIRP); Associação dos Amigos do Autista (AMA); Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de Ribeirão Preto (APAE-RP); Centro de Atividades Educacionais 

Especializadas (CAEERP); Centro Ann Sullivan do Brasil (CASB).  

A modalidade de ensino de EJA se destina àqueles que não tiveram oportunidade, de 

acesso e de continuidade, de escolaridade em idade apropriada. A SME disponibiliza salas de 

EJA Anos Iniciais e Anos Finais, mantém convênio com o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens (ProJovem Urbano) e aderiu ao Programa Nacional do Livro Didático para Educação 

de Jovens e Adultos (PNLDEJA).  

A EJA para os Anos Iniciais destina-se ao atendimento de jovens a partir de 15 anos 

completos, adultos e idosos que não concluíram do primeiro ao quinto ano do Ensino 

Fundamental.  A matrícula é permanente, com estrutura flexível e horário adequado para os 

alunos trabalhadores, idosos e com necessidades especiais. O atendimento destes alunos não é 

seriado, possibilitando, durante o ano, três momentos para sua conclusão.  

A EJA para os Anos Finais atende jovens a partir de 15 anos completos, adultos e 

idosos que não concluíram do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, podendo ser 

cumprido no máximo em quatro semestres. No ano de 2016, adotou-se a modalidade a 

distância para a EJA nos Anos Finais.  

O ProJovem Urbano atende jovens entre 18 e 29 anos, alfabetizados ou que não 

tenham concluído o Ensino Fundamental. Este Programa oferece a oportunidade de elevar a 

escolaridade e qualificar-se profissionalmente em até dezoito (18) meses.  

O sistema municipal de ensino, no ano de 2016, possuía quarenta e sete mil, cento e 

cinquenta e um (47.151) alunos, divididos nas diferentes etapas e modalidades de ensino. Na 
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Educação Infantil, o Sistema Municipal de Ensino possui vinte e um mil, seiscentos e noventa 

e cinco (21.695) alunos entre escolas municipais e conveniadas; já no Ensino Fundamental, o 

Sistema Municipal de Ensino possui vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e dois (22.482) 

alunos, conforme quadro a seguir.  

Na EJA, o sistema municipal de ensino possuía mil, setecentos e sessenta e oito 

(1.768) alunos, conforme quadro a seguir. Na Educação Especial, o sistema municipal de 

ensino possuía setecentos e seis (706) alunos, divididos entre as escolas municipais e as 

escolas conveniadas. Chama a atenção o fato de que as escolas conveniadas fazem o maior 

número de atendimentos para os alunos com necessidades especiais. Entretanto quando 

acessamos novamente o Portal da SME, para atualizarmos os dados referentes à quantidade de 

alunos no sistema municipal, não encontramos mais os respectivos dados.   

 Com relação ao número de professores, de acordo com os dados obtidos no Portal da 

SME no ano de 2018, o sistema municipal de ensino possui três mil, cento e setenta e um 

(3.171) docentes.  

Quadro 7 – Quantidade de Professores 

  

 

Fonte: RIBEIRÃO PRETO (2018) 

  

De acordo com a Lei Complementar 2.524, de 05 de abril de 2012 (RIBEIRÃO 

PRETO, 2012), a qual dispõe sobre o Plano de cargos, carreira e remuneração e sobre o 

Estatuto do Magistério Público Municipal de Ribeirão Preto, constitui a carreira do magistério 

as seguintes categorias profissionais, divididas em três áreas de atuação: 

I - ÁREA DE DOCÊNCIA 

a) Professor de Educação Básica I: atuação na Educação Infantil com crianças de 0 

(zero) a 3 (três) anos; 
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b) Professor de Educação Básica II: atuação na Educação Infantil com crianças de 4 

(quatro) e 5 (cinco) anos e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano); 

c) Professor de Educação Básica III: atuação nos anos finais do Ensino Fundamental 

(6º ao 9º ano) e no Ensino Médio; 

d) Professor de Educação Básica III, efetivo em área de Educação Especial: atuação 

na Educação Infantil e no Ensino Fundamental e Médio, em todos os níveis e 

modalidades. 

e) Monitores do CEEEF “Egydio Pedreschi” e Monitores da EMEPB “Dr. Celso 

Charuri”. 

II - ÁREA DE GESTÃO EDUCACIONAL 

a) Diretor de Escola: atuação nas unidades escolares de Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental e Médio; 

b) Vice-Diretor de Escola: atuação nas unidades escolares de Ensino Fundamental e 

Médio; 

c) Coordenador Pedagógico: atuação nas unidades escolares de Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Médio; 

d) Orientador Educacional: atuação nas unidades escolares de Ensino Fundamental e 

Médio; 

e) Supervisor de Ensino: atuação na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e 

Médio da Rede Municipal de Ensino e na Educação Infantil da Rede Privada de 

Ensino do Município de Ribeirão Preto. 

III - ÁREA DE ASSESSORIA EDUCACIONAL: atuação nas escolas da rede 

municipal de ensino e/ou junto à Secretaria Municipal da Educação: 

a) Assessor Educacional I 

b) Assessor Educacional II 

c) Assessor Educacional III 

Artigo 5º - Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se 

aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à 

docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, 

orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares 

de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima 

determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional 

(RIBEIRÃO PRETO, 2012, p. 2-3).  

 

Com relação à composição da jornada de trabalho dos professores no sistema 

municipal de ensino, a mesma está divida em: Trabalho Docente com Aluno (TDA), Trabalho 

Docente Coletivo (TDC) e Trabalho Docente Individual (TDI). De acordo com Lei 

Complementar 2.524, de 05 de abril de 2012, o trabalho docente é definido  

I - Trabalho Docente com Aluno (TDA): compreende o exercício da docência em 

cumprimento ao currículo, em atividade direta com a coletividade de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos; 

 II - As horas atividades serão distribuídas em: 

a) Trabalho Docente Coletivo (TDC): compreende o tempo dedicado à formação do 

docente e à atuação com a equipe escolar, às reuniões pedagógicas e de pais; na 

construção, acompanhamento e avaliação do projeto político-pedagógico da unidade 

escolar; no aperfeiçoamento profissional e nas atividades de interesse da unidade 

escolar e da Secretaria Municipal da Educação; 

b) Trabalho Docente Individual (TDI): compreende o trabalho desempenhado pelo 

professor em hora e local de sua livre escolha e destinado à preparação das 

atividades pedagógicas (RIBEIRÃO PRETO, 2012, p. 6-7).  
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É importante salientar que o momento do TDC é o espaço no qual o professor poderá 

se dedicar a sua formação, se apropriando de saberes e refletindo sobre sua prática docente. 

Segundo Freire (1997, p. 20) a educação é 

[...] permanente não por que certa linha ideológica ou certa posição política ou certo 

interesse econômico o exijam. A Educação é permanente na razão, de um lado, da 

finitude do ser humano, de outro, da consciência que ele tem finitude. Mas ainda, 

pelo fato de, ao longo da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber 

que vivia mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. E Educação e a 

formação permanente se fundam aí.  

 

No Sistema Municipal de Ensino, o provimento dos cargos de Professor de Educação 

Básica I, II e III, de Coordenador Pedagógico, de Orientador Educacional e de Supervisor de 

Ensino
49

 se faz a partir de concurso público de provas e títulos. O provimento dos cargos de 

Diretor de Escola, Vice-Diretor de Escola, e Assessor Educacional I, II e III ainda se dá a 

partir de nomeação em comissão pelo Chefe do Executivo.   

De acordo com o regimento interno da SME, a mesma está organizada em:  

I - Gabinete do Secretário;  

II - Departamento de Educação;  

III - Departamento Administrativo;  

IV - Centro Educacional Paulo Freire;  

V - Casa da Ciência;  

VI - Conselhos Municipais.  

Os assessores técnicos educacionais estão vinculados diretamente ao Gabinete do 

Secretário de Educação. Dentre as suas atribuições estão: assessorar o Secretário nos assuntos 

que se referem à área pedagógica; apoiar no desenvolvimento das propostas pedagógicas; 

apoiar no desenvolvimento e implementação de projetos pedagógicos, supervisionar os 

projetos em andamento e outras atribuições que estejam relacionadas a área pedagógica.  

Vale destacar também o Centro Educacional Dr. Paulo Freire, se constituía como um 

espaço para o desenvolvimento de ações que promoviam a formação docente, muitas ações 

descritas nesta pesquisa foram realizadas neste espaço, entretanto este Centro Educacional foi 

desativado. A Casa da Ciência, localizada no Bosque e Zoológico Municipal “Dr. Fábio 

Barreto”, está vinculada à SME. Sua função é desenvolver atividades de formação continuada 

para os docentes, assim como servir de espaço didático e científico para os alunos do ensino 

                                                           
49

 Os cargos de Coordenador pedagógico, de Orientador Educacional e de Supervisor, eram providos por 

nomeação em comissão pelo Chefe do Executivo e passaram a ser providos por concurso público, a partir de 

2012, com a promulgação da Lei Complementar nº 2.524. 
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fundamental. A Casa da Ciência passou a cumprir as funções do Centro Educacional Dr. 

Paulo Freire que foi extinto.  

De acordo com a Lei Orgânica do município, a organização do sistema público de 

ensino municipal tem como parâmetro a legislação estadual
50

 e federal
51

. E deve garantir os 

princípios constitucionais da igualdade de acesso e permanência na escola pública; da 

liberdade de aprender e ensinar o pensamento, a arte e o saber; do pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas; da gratuidade do ensino público; da valorização dos profissionais da 

educação; da gestão democrática e da garantia de qualidade do ensino em todas as escolas 

municipais.  Entretanto de acordo com a Lei Orgânica do Município
52

, a temática étnico-racial 

não está contemplada neste documento oficial, não traz referência à educação das relações 

étnico-raciais ou do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana.  

Nos anos de 2007 e 2008, o CME juntamente com a SME propuseram a elaboração de 

um Plano Municipal de Educação (PME). O processo visou à participação de representantes 

da comunidade escolar, da sociedade civil organizada com atuação na área educacional, do 

Ministério Público e de representantes de instituições públicas e privadas. De acordo com a 

Portaria 0729/2007, o processo foi organizado a partir de discussões nas escolas sobre a 

educação no município com levantamento de propostas para a construção do PME; a 

realização de plenárias regionais para o debate e a apresentação de propostas; e por fim a 

realização de uma Conferência Municipal de Educação, com o objetivo de referendar o 

documento final. Todas as etapas foram realizadas e o documento foi encaminhado ao 

Executivo, que na época era o então prefeito Welson Gasparini. Entretanto o documento não 

foi encaminhado ao legislativo municipal e o processo de aprovação do PME não foi 

concretizado. 

Em 2014, após aprovação do PNE, os municípios foram convocados, em caráter 

obrigatório, a elaborar e aprovar seus próprios planos municipais de educação. Em 2015, o 

município de Ribeirão Preto inicia novamente o processo para elaboração do PME, tendo 

como base o PME que havia sido elaborado entre os anos de 2007 e 2008, construído 

coletivamente, aprovado por meio de consultas públicas e homologado pelo CME.  A partir 

do Decreto nº 048, de 25 de março de 2015, e da Portaria nº 0254, de 26 de março de 2015, 

com a nomeação de uma Comissão Coordenadora, deu-se início novamente ao processo de 

elaboração deste novo documento. Após a elaboração do texto foram realizadas audiências 

                                                           
50

 Respeitando o que está disposto nos artigos 237 a 258 da Constituição do Estado de São Paulo. 
51

 Respeitando o que está disposto nos artigos 206 a 214 da Constituição Federal.  
52

 Atualizada até a emenda nº 02, de 5 de maio de 2017.  
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públicas para discutir o documento proposto com a sociedade. A última audiência foi 

realizada em 17 de junho, com o objetivo de apresentar o texto final, com todas as propostas 

aprovadas nas audiências anteriores. Em junho de 2015, em sessão ordinária, o CME recebeu, 

oficialmente, o PME para sua apreciação e encaminhamento à Secretaria da Educação com o 

parecer do conselho, entretanto a chefe do executivo não deu continuidade ao processo de 

aprovação do PME. Em 2016 o PME foi encaminhado a Câmara Municipal, com pequenas 

alterações, no entanto, não foi para a votação devido às denúncias da Operação Sevandija.  

Com a mudança do governo municipal, em 2017, novamente foi retomado processo 

para aprovação do PME, contudo o documento que foi encaminhado para a Câmara de 

Vereadores não refletia o que havia sido debatido durante o ano de 2015, foram retirados 

pontos fundamentais do PME aprovado naquele ano. Atualmente o processo foi suspenso por 

uma liminar da Justiça, obrigando a SME e a Prefeitura a retomar o PME aprovado em 2015, 

que havia sido elaborado com participação democrática das entidades educacionais e a 

sociedade civil.   

O PME é um documento que norteia a política educacional nos municípios brasileiros, 

visando romper com a descontinuidade das políticas públicas. Ter um PME significa dizer 

que os gestores municipais deverão cumprir metas educacionais, alavancando a qualidade do 

sistema municipal de ensino. Ribeirão Preto e um dos três municípios, no estado de São 

Paulo, que ainda não tem um PME, e não ter este documento aprovado significa dizer que 

teremos um atraso em atender as demandas educacionais do município.  

Considerando o PME formulado no ano de 2015, vamos verificar como a Lei 

10.639/2003 foi contemplada neste documento. Em sua introdução a Lei 10.639/2003; o 

Parecer CNE/CP nº 03/2004; a Resolução CNE/CP nº 01/2004 que instituem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; e o Plano Nacional de Implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, norteiam a Educação das Relações 

Étnico-Raciais no município.  

Levando em consideração que cabe ao município a obrigação com a Educação Infantil 

e em regime de colaboração, o Ensino Fundamental, as estratégias para a Educação Infantil, 

no que tange a educação étnico-racial, são: a formação para gestores, professores e demais 

profissionais, direcionada a temática das relações étnico-raciais; a elaboração e atualização 

dos currículos e projetos pedagógicos das escolas, contemplando a temática étnico-racial; 
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implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais e previsão de dotação 

orçamentária para realização das ações. Para o Ensino fundamental o plano compreende as 

seguintes estratégias: participação dos professores na escolha e aquisição de materiais 

didáticos e paradidáticos, coerentes com o projeto pedagógico da escola, e considerando a 

temática das relações étnico-raciais; inclusão nos currículos escolares dos conteúdos sobre 

história e cultura afro-brasileira e indígena; implementação das respectivas diretrizes 

curriculares nacionais e previsão de dotação orçamentária para realização das ações; formação 

docente; criação de uma equipe técnica, sem ônus, para a elaboração de materiais didáticos e 

paradidáticos que contemplem as relações étnico-raciais no município de Ribeirão Preto; e 

organização de um censo escolar com o recorte cor/raça.  

Na EJA a única estratégia mencionada está relacionada à construção de projetos 

políticos pedagógicos que contemplem a temática étnico-racial e por fim no item 

financiamento o plano estabelece a garantia de recursos adequados à implementação da 

educação das relações étnico-raciais, nos termos estabelecido pela Lei 10.639/2003 e 

11.645/2008.  

Na seção seguinte discorreremos sobre os dados coletados em nossa pesquisa, sua 

descrição e análise. 
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4. AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DA LEI 

10.639/2003 

 

Nesta seção os dados coletados serão expostos de maneira cronológica, a fim de 

facilitar a organização e possibilitar um entendimento histórico dos acontecimentos. A coleta 

de dados tomou como ponto de partida a promulgação da Lei 10.639 em janeiro de 2003 e sua 

finalização se deu em outubro de 2016, quando da exoneração da última Assessora Técnica 

Educacional ligada diretamente à implementação da referida Lei na Secretaria Municipal da 

Educação, do município de Ribeirão Preto - SP.  

Considerando, inicialmente, a pesquisa documental que foi realizada no início deste 

trabalho, e posteriormente a realização das entrevistas
53

, identificamos três períodos nos quais 

existiram ações destinadas à implementação da Lei 10.639/2003, no município. Em cada um 

dos períodos, um Assessor Técnico Educacional ficou responsável pela implementação da 

referida Lei, bem como pelo desenvolvimento das ações direcionadas a este processo:  

a) O primeiro período de 2005 a junho de 2009; 

b) O segundo período do segundo semestre de 2009 a 2011; 

c) O terceiro período de 2012 a outubro de 2016. 

Os dados aqui relacionados serão apresentados em uma perspectiva descritivo-

analítica, e buscam traçar a trajetória histórica da implementação da Lei 10.639/2003, ao 

longo do período de 2005 a 2016.  

 

4.1. Período de 2005 a junho de 2009 

 

As eleições municipais de 2004, para o cargo de prefeito e vice-prefeito foram 

decididas em segundo turno, e Welson Gasparini, representando a coligação Ética, 

Experiência e Competência (PSDB, PSC, PTC e PSL), foi eleito em 26 de outubro para 

administrar o município. Durante a campanha eleitoral, este candidato assumiu publicamente 

o compromisso político, com o Centro Cultural Orùnmilá,
54

 em desenvolver políticas públicas 

destinadas à promoção da igualdade racial. Um dos compromissos assumidos foi a criação de 

                                                           
53

 As entrevistas foram realizadas tendo em vista as sugestões dos professores participantes do Exame de 

Qualificação. 
54

 O Centro Cultural Orùnmilá foi fundado em março de 1994, no bairro do Tanquinho, zona Norte do município 

de Ribeirão Preto – SP. Nascido de uma Casa de Orixá, este Centro Cultural tornou-se um importante 

“intelectual coletivo” na luta contra o racismo e a discriminação racial. Disponível em: 

<http://orunmila.institucional.ws/origem/>. Acesso em: 20 jan. 2018.   

http://orunmila.institucional.ws/origem/
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uma Assessoria de Promoção da Igualdade Racial e a indicação de um nome, escolhido pelo 

Movimento Negro, para assumir a implementação da Lei 10.639/2003, na SME. Durante este 

governo, identificamos ações que foram desenvolvidas neste sentido, e vamos apresentá-las 

levando em consideração as mudanças ocorridas nos cargos de Prefeito(a) Municipal e de 

Secretário(a) Municipal da Educação, entendendo que essas mudanças influenciaram na 

execução ou não das ações desenvolvidas na SME. Ao longo desta pesquisa pudemos 

identificar continuidades e rupturas que estiveram relacionadas às mudanças dos gestores 

públicos, responsáveis pela administração pública municipal. O quadro a seguir sintetiza as 

ações desenvolvidas pela SME durante os anos de 2005 e de 2006. 

    

Quadro 8 – Ações desenvolvidas em 2005 e 2006 

Prefeito: Welson Gasparini 

Secretário Municipal da Educação: Abib Salim Cury 

Assessora Técnica Educacional: Silvany Euclênio Silva 

ANO AÇÕES 

2005 

Portaria 0005/2005: nomeação do Sr. Abib Salim Cury para o cargo de provimento 

em comissão de Secretário Municipal da Educação.  

Portaria 2474/2005: nomeação para o cargo de provimento em comissão da 

Assessora Técnica Educacional, da SME.  

Portaria 2470/2005: nomeação para o cargo de provimento em comissão de 

Assessor de Gabinete, do Gabinete do Prefeito.  

2006 

Decreto 210/2006: instituiu a política de Ações Afirmativas para Afrodescendentes.  

Portaria 1.292/2006: nomeação dos membros para compor a Comissão de 

Coordenação e Acompanhamento da Política de Ações Afirmativas para 

Afrodescendentes.  

III Seminário de Saúde da População Negra no estado de São Paulo. 

II Seminário Regional de Saúde da População Negra em Ribeirão Preto. 

Lançamento do certificado de Mestre de Cultura. 

Decreto 288/2006: instituiu o feriado municipal de 20 de novembro.   

Palestra: Por uma Educação Pluricultural - A Implantação da Lei 10.639/2003.  

Lei Complementar 2.148/2006: constituiu o Comitê Técnico Municipal de Saúde 

da População Negra. 

Fonte: Autor (2017) 
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O ativismo negro foi fundamental para que o município, iniciasse de fato o processo 

de implementação da Lei 10.639/2003. Este processo deu-se a partir do ano de 2004, durante 

a campanha eleitoral em um   

[...] contexto de disputa e negociação políticas, ainda no pleito eleitoral de 2004, 

quando o movimento negro, por meio do Centro Cultural Orùnmilá, apresentou uma 

proposta aos candidatos ao cargo de prefeito da cidade, condicionando seu apoio 

político a qualquer um deles ao compromisso com um conjunto de ações afirmativas 

para a população negra da cidade. Um dos pontos colocados como prioritários foi a 

contratação de uma pessoa indicada pelo movimento negro para atuar na Secretaria 

da Educação com o objetivo de coordenar o processo de implementação da Lei nº 

10.639/2003. O atual prefeito de Ribeirão Preto, Welson Gasparini, foi o único 

candidato a aceitar o compromisso [...] (EUCLÊNIO, 2008, p. 267-268).   

 

De acordo com Gonçalves (2011, p. 104), o “protesto negro no Brasil, ao longo do 

século XX, tendo como suporte organizações negras que lutaram para colocar a questão racial 

dos afro-brasileiros nas agendas políticas, nas reformas sociais, sobretudo na educação”, foi 

fundamental para que ativistas negros pleiteassem cargos governamentais e iniciassem uma 

nova fase do Movimento Negro ocupando pela primeira vez cargos na administração pública. 

Assim a postura assumida pelo Centro Cultural Orùnmilá, de acordo com a Assessora Técnica 

Educacional 1, foi de  

  

“[...] negociação política por parcela de poder [...] negociar espaço para exercício 

do poder [...]” (Assessora Técnica Educacional). 

 

Mesmo após o novo governo ter assumido publicamente o compromisso em 

desenvolver políticas públicas direcionadas à promoção da igualdade racial e ter estabelecido 

um diálogo com o Movimento Negro, especialmente com o Centro Cultural Orùnmilá
55

, a 

negociação de “espaço para o exercício do poder” não se fez sem embate, segundo a própria 

Assessora: 

 

“[...] foi realmente uma guerra para conseguir garantir o cumprimento do 

compromisso, então isso vai mais de um ano da gestão, para conseguir que se 

cumprisse o compromisso” (Assessora Técnica Educacional). 
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 O Centro Cultural Orùnmilá atuou como protagonista durante a campanha eleitoral e passou a ter uma posição 

de liderança no diálogo com o poder público local.   
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Somente em novembro de 2005, durante a Semana da Consciência Negra, o então 

prefeito Welson Gasparini (2005-2008), oficializou o acordo firmado no ano anterior com as 

lideranças do Centro Cultural Orùnmilá. Em solenidade pública, foram assinadas as portarias 

de nomeação para o cargo de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, junto ao 

gabinete do Prefeito e, também, de Silvany Euclênio Silva para o cargo de Assessora Técnica 

Educacional
56

, na SME, ficando responsável pela implementação da Lei 10.639/2003 no 

sistema municipal de ensino e vinculada diretamente ao gabinete do Secretário Municipal de 

Educação. O prefeito enfatizou o simbolismo das nomeações, no sentido de que os Assessores 

exerceriam funções na administração pública municipal, colaborando na elaboração de 

políticas públicas destinadas a comunidade negra na sociedade ribeirão-pretana.  

A nomeação da Assessora Técnica Educacional não foi suficiente para dar início à 

implementação da Lei no município, para ela, o momento de sua chegada à SME foi muito 

impactante. Segundo seu relato: 

 

“[...] a diretora recebeu a gente na sala dela, mas numa postura absolutamente 

agressiva [...] aqui na Secretaria nós não temos sala, nós não temos mesa, nós não 

temos cadeira [...] então vou te colocar numa escola. Você faz um projeto piloto e aí a 

gente vê se consegue espaço aqui para você trabalhar” (Assessora Técnica 

Educacional).  

 

Identificamos essa mesma dificuldade durante a criação da SEPPIR, e na organização 

do Núcleo de Educação Étnico-Racial da SME do município de São Paulo - SP.  

Especialmente com relação à criação da SEPPIR, a questão racial foi discutida durante 

a campanha presidencial de 2002, através do Programa Brasil sem Racismo, e nas 

negociações dentro da equipe de transição do governo. Neste momento, aconteciam 

discussões sobre a criação de um órgão destinado à promoção da igualdade racial com 

identidade própria. Esperava-se que o anúncio da criação da SEPPIR fosse feito no mesmo 

momento da divulgação da composição do novo governo, e das duas secretarias especiais, 

contudo, não foi o que aconteceu. As negociações entre o Movimento Negro e o governo não 

foram fáceis, foi necessário realizar uma grande mobilização na tenda Quilombola do Fórum 
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 De acordo com o Regimento interno da SME a Assessoria Técnica Educacional realiza a “assessoria ao 

Gabinete do Secretário da Educação, nos assuntos referentes à área pedagógica; apoio no desenvolvimento da 

proposta pedagógica; desenvolvimento e implementação de Projetos Pedagógicos; supervisionamento de 

projetos em andamento; outras atribuições correlatas e advindas da área pedagógica (atendimento a munícipes 

em busca de informações educacionais)”.  
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Social Mundial
57

 para pressionar o governo. Somente em 21 de março de 2003, a SEPPIR foi 

oficialmente criada. Entretanto, no dia seguinte, quando Matilde Ribeiro assumiu suas 

funções no Ministério não havia um lugar no qual pudesse iniciar suas atividades, nesse 

momento o secretário executivo, da Secretaria Geral da Presidência, cedeu sua sala para o 

início dos trabalhos (PEINADO GOMES, 2009). 

No caso da SME de São Paulo-SP, ocorreu fato semelhante durante a organização do 

Núcleo de Educação Étnico-Racial, ou seja, a falta de estrutura física para acomodação das 

gestoras responsáveis pela implementação da Lei 10.639/2003 na secretaria, além da 

resistência 

[...] junto aos outros profissionais da secretaria, quanto à presença da equipe étnico-

racial ou ao tipo de trabalho que desenvolviam, foram evidenciadas em várias 

circunstâncias, de menor ou maior impacto no trabalho que se pretendia realizar, a 

disputa pela cadeira era apenas a ponta do iceberg [...] assim como identificamos a 

população negra como os outsiders na sociedade brasileira, o mesmo acontece com 

os assessores e gestores da área educação étnico-racial na secretaria em São Paulo. 

As gestoras, foram designadas pela Secretaria da Educação para responder pelo Art. 

26A, ao exercitarem suas funções foram tratadas como párias dentro da instituição a 

qual pertenciam, ou seja, estão fora das normas institucionais tradicionalmente 

constituídas (PORTELLA, 2014, p. 132).       

 

Deste modo, independente das dificuldades que serão enfrentadas ou das evidências do 

racismo institucional, os responsáveis pela implementação da Lei, apresentados nesta 

pesquisa, seja no âmbito federal, estadual ou municipal legitimam o conceito de gestores 

proativos, proposto por Filice (2010). Esses gestores públicos são aqueles envolvidos com a 

temática racial, convictos da necessidade de combater o racismo, enfrentando dificuldades e 

criando estratégias para a promoção da igualdade racial. Muitos dos gestores proativos são 

militantes ou ativistas do Movimento Negro, e apesar das dificuldades na implementação  

[...] estão convictos da necessidade de inserir em suas escolas, ou no sistema de 

ensino local, os conteúdos do art. 26-A. Para esses, não se trata de obrigatoriedade, 

mas de convicção íntima da necessidade dos conteúdos desse artigo, pois não 

vislumbram uma sociedade melhor, mais democrática, sem o enfrentamento da 

problemática racial (FILICE, 2010, p. 160-161).   

 

Assim, apesar das condições objetivas e das dificuldades como, por exemplo, a “falta 

de recursos financeiros, [...] a carência de materiais específicos sobre os conteúdos da lei, a 

ausência de apoio técnico, a resistências dos pares, [Além da] [...] cultura do racismo” 
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 O Fórum Social Mundial ocorreu entre os dias 23 e 28 de fevereiro de 2003. Este Fórum é um espaço 

internacional para a reflexão e organização de todos os que se contrapõem à globalização neoliberal e buscam 

construir alternativas para o desenvolvimento humano. O Fórum se reuniu pela primeira vez no ano de 2001, 

para se contrapor ao Fórum Econômico Mundial de Davos. Disponível em: 

<http://forumsocialportoalegre.org.br/forum-social-mundial/>. Acesso em: 30 jan. 2018. 

  

http://forumsocialportoalegre.org.br/forum-social-mundial/
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(FILICE, 2010, p. 264-265), esses gestores proativos legitimam a causa racial e interferem na 

sua realidade local.  

Desta forma, após sua nomeação, independente das dificuldades enfrentadas no 

momento de sua nomeação, a Assessora iniciou seu trabalho na EMEF Geralda de Sousa 

Espin, localizada no Jardim Florestan Fernandes. Durante o período no qual esteve presente 

nesta escola, envolveu-se com as demandas do cotidiano escolar, em especial com a mediação 

dos conflitos étnico-raciais.  

 

“O cotidiano da escola foi muito revelador de como o racismo está ali, impregnado 

nas pequenas coisas, no dia a dia, no cotidiano, eu achava muito curioso, por 

exemplo, os intervalos de aula, não havia, [...] não tinha atividade nenhuma no 

intervalo de aula [...] a criançada correndo pra lá e pra cá, [...] era inevitável que 

diariamente houvesse algum conflito racial entre as crianças [...] começaram a 

mandar para mim, pra eu resolver, então tem coisas, muito, muito emblemáticas” [...] 

(Assessora Técnica Educacional).  

 

E além das demandas do cotidiano escolar, durante o ano de 2006, a Assessora buscou 

alternativas para a implementação da Lei 10.639/2003 na SME, e dedicou-se à elaboração de 

um plano de trabalho junto ao MEC e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE). Ela contou que:  

 

“[...] saiu um edital do MEC para as Secretarias de Educação apresentarem proposta 

de formação de professor. Então eu fiquei alguns meses dedicados a montar este 

projeto para captar este dinheiro, porque aí não teria como dizer não vai fazer, 

porque o dinheiro estava ali, [...] então fiquei lá alguns meses, dedicada a este projeto 

e dedicada também ao cotidiano da escola” (Assessora Técnica Educacional).  

 

Este projeto foi aprovado no final do ano de 2006, resultando em um convênio entre a 

SME e o MEC através do FNDE para o desenvolvimento de um curso de formação 

continuada para os educadores das escolas municipais, sobre as Relações Raciais, História e 

Cultura Africana e Afro-brasileira. 

Mesmo ainda não atuando diretamente na implementação da Lei 10.639/2003 no 

município, no mês de maio, a Assessora participou da mesa redonda “O jovem 
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afrodescendente no espaço do museu”, no Museu Histórico e de Ordem Geral Plínio 

Travassos dos Santos. O evento fazia parte da I Semana do Patrimônio Cultural
58

 que incluiu 

palestras, oficinas e apresentações musicais, e abordou a importância da participação e do 

envolvimento dos jovens com o patrimônio cultural do município.   

No segundo semestre de 2006, em 10 de agosto, foi promulgado o Decreto nº 210, no 

qual foi instituída, no âmbito da administração pública municipal, a Política de Ações 

Afirmativas para Afrodescendentes. Neste decreto, além da instituição da política pública de 

promoção da igualdade racial, foi criada, com o apoio da Secretaria Municipal da Casa Civil, 

a Comissão de Coordenação e Acompanhamento da Política de Ações Afirmativas para os 

Afrodescendentes. Nesta comissão foram designados, pelo Prefeito Municipal, um Assessor 

de Promoção da Igualdade Racial, um representante da Casa Civil, um representante da 

Secretaria da Fazenda, um representante da Secretaria da Cidadania e Desenvolvimento 

Social, um representante da Secretaria da Educação, um representante da Secretaria da Saúde 

e um representante da Secretaria da Cultura. Além dos representantes da esfera pública, foram 

designados três representantes das universidades de Ribeirão Preto, seis representantes de 

organizações não governamentais ligados à proteção e defesa dos direitos dos 

afrodescendentes e um representante do Centro Cultural Orùnmilá.   

De acordo com o referido decreto, coube a esta Comissão sugerir diretrizes e 

procedimentos administrativos que garantissem a adequada implementação da Política de 

Ações Afirmativas; submeter à apreciação do Prefeito as propostas de diretrizes 

complementares que possibilitassem a adequada execução e aprofundamento da Política de 

Ações Afirmativas; apoiar, avaliar e supervisionar a implementação da Política de Ações 

Afirmativas, assim como sugerir medidas destinadas à garantia da continuidade e efetivação 

desta política e, por fim, coordenar e realizar oficinas sobre ações afirmativas para os 

servidores de recursos humanos e coordenadores de área, bem como a realização de 

campanhas para sensibilização dos servidores públicos para o problema da exclusão social e a 

necessidade de políticas de ações afirmativas. Esta Comissão também instituiu o Prêmio 

Ações Afirmativas para Afrodescendentes; além de contribuir com o atendimento e orientação 

das pessoas que sofressem discriminação, mediante o atendimento pela Secretaria da 

Cidadania e Desenvolvimento Social. Neste documento também se considerou a publicidade 
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 Este evento fez parte da IV Semana Nacional de Museus, que aconteceu no ano de 2006, no qual foi instituído 

como Ano Nacional dos Museus. Assim, no mês de maio de todos os anos, desde a instituição da Política 

Nacional de Museus, em 2003, é comemorada a Semana Nacional dos Museus. Neste ano, o tema trabalhado foi 

os Museus e o Público Jovem. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/por-dentro-do-ministerio/-

/asset_publisher/dhdgdV8fiG9W/content/semana-nacional-de-museus-2006/10883>. Acesso em: 20 jan. 2018.  

http://www.cultura.gov.br/por-dentro-do-ministerio/-/asset_publisher/dhdgdV8fiG9W/content/semana-nacional-de-museus-2006/10883
http://www.cultura.gov.br/por-dentro-do-ministerio/-/asset_publisher/dhdgdV8fiG9W/content/semana-nacional-de-museus-2006/10883
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institucional do município, na administração direta e indireta, devendo observar a pluralidade 

étnica da população brasileira, levando em consideração, o percentual de habitantes negros, 

isto é, pretos e pardos no município, de acordo com os dados disponibilizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Às Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Cultura foram dadas incumbências 

específicas que explicitamos a seguir: 

Artigo 5º - A Secretaria da Saúde deverá, observadas suas atribuições no Sistema 

Único de Saúde: 

I - Realizar grande campanha educativa para todos os médicos, com relação à 

anemia falciforme, envolvendo a Sociedade de Pediatria e voltada para o diagnóstico 

precoce e a prevenção de danos à saúde dos portadores desta doença; 

II - Incluir o tema de doenças epidemiologicamente prioritárias para a Comunidade 

Negra, nos treinamentos e capacitações realizados pelos órgãos formadores dos 

profissionais do Programa de Saúde da Família - PSF, ligados à Secretaria da Saúde. 

Artigo 6º - A Secretaria da Educação deverá: 

I - No exercício das prerrogativas fixadas no artigo 24, IX e §§ 1º a 4º, da 

Constituição Federal, desenvolver um plano de ação para capacitação dos docentes e 

inclusão, no currículo das escolas da rede pública municipal, do ensino sobre 

História e Cultura Afro-Brasileira, na forma da Lei Federal nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, com a alteração prevista na Lei Federal nº 10.639, de 9 de 

janeiro de 2003, e legislação correlata; 

II - desenvolver o "Programa Ribeirão Preto: Educando pela Diferença para a 

Igualdade" - Capacitação dos professores das áreas de Educação Artística, Literatura 

e História a ser discutida com os representantes da Comunidade Negra. 

Parágrafo Único - O Secretário da Educação criará, mediante resolução, comissão 

para o desenvolvimento do programa a que se refere o inciso II deste artigo, assim 

como destinará recursos para sua implantação. 

Artigo 7º - A Secretaria da Cultura deverá: 

I - Instituir cursos da cultura da África e dos afrodescendentes e de sua história e 

incluir nas oficinas culturais artistas afrodescendentes, como escritores, autores, 

diretores de teatro, músicos, artistas plásticos, etc.; 

II - Instituir: 

a) oficinas regulares para educadores, na Divisão de Arquivo do Município, sobre a 

história cultural dos afrodescendentes no Estado de São Paulo; 

b) a produção de instrumentos de origem africana; 

c) cursos livres sobre a influência da música africana na música brasileira, nos 

Centros de Estudos; 

d) instituir junto com Secretaria da Educação certificado de reconhecimento aos 

mestres da Cultura Popular; 

e) o prêmio Solano Trindade para Jovens Criativos das Escolas de Arte Cênica. 

III - Criar um observatório de monitoramento e avaliação dos projetos e experiências 

positivas no combate à discriminação de gênero e raça nas diferentes áreas da 

cultura; 

IV - Junto aos quilombos, instituir uma programação cultural, criar salas de leitura, 

publicar sua história cultural e elaborar um calendário de suas manifestações 

culturais; 

V - Articular a instituição de cursos para jovens criativos, nas Escolas de 

Comunicação, referentes ao Dia da Consciência Negra e à criação de núcleos de 

pesquisa da Cultura Negra Regional em parceria com a comunidade negra e 

universidades; 

VI - Promover a preservação e revitalização do patrimônio material e imaterial dos 

sítios, terreiros e casas da cultura tradicional de matrizes africana; 

VII - Desenvolver um manual com sugestões para a implementação de ações 

afirmativas e estimular a sociedade civil a formularem programas e projetos para a 
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promoção da igualdade racial e apoiarem manifestações culturais dos 

afrodescendentes; 

VIII - Incorporar, junto à programação da Secretaria da Cultura, as manifestações 

culturais relacionadas à comunidade afrodescendente, bem como incentivar e 

propiciar a realização de feiras étnicas temáticas e criar a 1ª Mostra de Arte Cênica 

Afrodescendente (RIBEIRÃO PRETO, 2006a).  

 

Levando em consideração o que foi exposto acima, a SME deveria, então, desenvolver 

um plano de ação para a “capacitação” 
59

 dos docentes e gestores, através do “Programa 

Ribeirão Preto: Educando pela Diferença para a Igualdade”, “capacitar” especialmente os 

professores das áreas de Educação Artística, Literatura e História e incluir nos currículos das 

escolas municipais o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, em consonância com a 

legislação vigente. De acordo como o decreto, o Secretário também deveria criar uma 

Comissão para o desenvolvimento do “Programa Ribeirão Preto: Educando pela Diferença 

para a Igualdade”, nesta Secretaria, bem como destinar recursos para esta implementação. 

Entretanto, as condições institucionais para o desenvolvimento de ações concretas para que o 

programa de formação docente acontecesse de fato, só seriam concretizados a partir de 2007, 

quando ocorreu a mudança do Secretário Municipal de Educação, e a Assessora passou a 

atuar diretamente na SME.  

É importante considerarmos, neste momento, a concepção que temos sobre formação 

contínua, continuada ou permanente de professores. No referido decreto, a formação docente 

foi denominada como “capacitação” de professores, cabe destacar que muitos projetos ou 

programas desenvolvidos por estados e municípios  

 

[...] são oferecidos num tempo restrito no formato de oficinas, cursos de curta 

duração, ciclo de palestras ou outros eventos pontuais. [...] nem sempre considera a 

natureza do fazer pedagógico ou a aprendizagem profissional dos professores, sua 

formação anterior ou mesmo suas próprias experiências docentes. Eles são 

oferecidos como cursos de “reciclagem”, atualização ou mesmo “capacitação” em 

determinada área do conhecimento ou tecnologia da atualidade. Possuem curta 

duração e acabam não atendendo as necessidades básicas dos professores [...] 

(LASTÓRIA; ASSOLINI, 2010, p. 21-22).  

 

Entendemos que os programas de formação docente devem romper com esta 

concepção de “capacitação” e considerar um novo paradigma no qual os professores serão 

protagonistas do processo de construção e reconstrução do conhecimento. Durante a 

formação, a relação entre docentes e formadores deve estar pautada no diálogo, no 

questionamento e na análise crítica dos referencias teóricos e metodológicos. Neste processo, 
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 Entendemos que este termo não é o mais indicado para se referir a um processo de formação docente e será 

explicitado a seguir. 
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os docentes em formação passam a colaborar com o processo educativo e suas vozes são 

valorizadas, passando à condição de pesquisadores ou investigadores. Pesquisam sua própria 

prática ou temas que estejam relacionados com seus contextos escolares e pessoais 

(LASTÓRIA; ASSOLINI, 2010).  

Além da problemática apontada acima, o referido decreto contempla apenas um plano 

de ação para formação docente e a inclusão, no currículo das escolas municipais, do ensino 

sobre História e Cultura Afro-Brasileira, não levando em consideração todas as possibilidades 

que estão apontadas no Parecer CNE/CP 003/2004 e na Resolução CNE/CP 001/2004. Estes 

documentos orientam os sistemas de ensino, na formulação de projetos para instituir as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, em seus estados e municípios.  

De acordo com o Parecer CNE/CP 003/2004, o ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana e a educação das relações étnico-raciais,  

[...] se desenvolverão no cotidiano escolar, nos diferentes níveis e modalidades de 

ensino, como conteúdo de disciplinas, particularmente, Educação Artística, 

Literatura e História do Brasil, sem prejuízo das demais, em atividades curriculares 

ou não, trabalhos em salas de aula, nos laboratórios de ciências e de informática, na 

utilização de sala de leitura, biblioteca, brinquedotecas, áreas de recreação, quadras 

de esporte e outros ambientes escolares (BRASIL, 2013, p. 94).  

 

Assim, o decreto elaborado pela SME, direcionado a regulamentação da Lei, isto é, 

aos “dispositivos legais que expressam as ações a serem adotadas pelos Conselhos e pelas 

Secretarias de Educação para desencadear e realizar a implementação da Lei 10.639/03”, não 

contemplou a amplitude e a profundidade exposta pelo Parecer CNE/CP 003/2004 (GOMES, 

2012, p. 26).  

A Portaria nº 1.292/2006 (ANEXO E) nomeou os membros que participariam da 

Comissão de Coordenação e Acompanhamento da Política de Ações Afirmativas para 

Afrodescendentes. Vale destacar que o Assessor de Promoção da Igualdade Racial, passou a 

ser o Coordenador desta Comissão e a Assessora Técnica Educacional também foi nomeada 

como membro representante das entidades de defesa dos direitos da população negra. Em 

outubro do ano de 2006, foi realizada a primeira reunião, com a participação do Prefeito, 

representantes de diferentes secretarias e da sociedade civil. Nesta reunião, destacou-se a 

importância desta Comissão bem como a necessidade do diálogo com todas as secretarias 

municipais para desenvolver ações voltadas à população negra.  
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Em outubro deste mesmo ano, a ministra da SEPPIR, Matilde Ribeiro
60

, visitou o 

município e foi recebida pelo prefeito Welson Gasparini que reiterou a implantação e o 

desenvolvimento de políticas públicas de promoção da igualdade racial destinadas à 

população negra. Após o encontro, a ministra participou, na Câmara Municipal, do evento “O 

papel dos Municípios na construção da Igualdade Racial”. 

No mês da Consciência Negra, em novembro, o município promoveu uma 

programação, por meio da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) e da SME, que incluiu: o 

3º Seminário de Saúde da População Negra no Estado de São Paulo; o 2º Seminário Regional 

de Saúde da População Negra em Ribeirão Preto; o Café Filosófico “Racista, eu? De jeito 

nenhum”, com o cartunista Maurício Pestana
61

; a exposição “Recontando a História” também 

de Maurício Pestana; o lançamento do certificado de Mestre da Cultura Popular e a 

publicação do Decreto nº 288 (ANEXO F), de 17 de novembro, no qual autorizava o 

cumprimento da Lei Municipal nº 10.057, de 07 de maio de 2004, tornando o dia 20 de 

novembro um feriado municipal
62

.  

No dia 21 de novembro, a Assessora Silvany Euclênio Silva realizou a palestra “Por 

uma Educação Pluricultural - A Implantação da Lei 10.639/2003”, no salão nobre do Palácio 

Rio Branco, sede da Prefeitura Municipal. Neste evento estiveram reunidos diretores e 

coordenadores das escolas municipais, gestores de outras secretarias, vereadores e o público 

em geral. Segunda ela:  
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 Doutora em Serviço Social (2013) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Integrou a 

equipe de transição de Governo em 2002, e coordenou o Programa de Governo do candidato às eleições 

presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi Ministra da SEPPIR entre os anos de 2003 e 2008. Também foi 

Secretária Adjunta na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (SMPIR), da Prefeitura de São Paulo no 

período de 2013 a 2014. Atualmente é professora adjunta na Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), no Instituto de Humanidades e Letras, no Campus Malês, na cidade de 

São Francisco do Conde (BA) A experiência profissional concentra-se na área de gestão pública (políticas de 

gênero e raça); docência em nível superior em instituições públicas e privadas; e, assessoria a Movimentos 

Sociais. A militância política desenvolve-se junto ao movimento negro, de mulheres negras, e, feminista. 

Disponível em: < http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4768241U2>.  Acesso em: 25 jan. 

2018.  
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 Publicitário, cartunista e editor da revista Raça, com trabalhos publicados no Brasil e no exterior. Sua extensa 

obra tem se destacado principalmente na luta pelos direitos humanos e cidadania plena das chamadas minorias 

brasileiras, fazendo com que seja considerado um dos mais importantes artistas iconográficos da atualidade. 
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 O feriado do dia 20 de novembro foi questionado pelo Ministério Público, a partir de uma representação do 

Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP). O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerou 

ilegal a Lei Municipal 10.057/2004. A Prefeitura Municipal recorreu da decisão junto ao Superior Tribunal 

Federal (STF), mas a decisão foi mantida, e a partir do ano de 2016, o dia 20 de novembro não foi mais 

considerado feriado municipal. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4768241U2
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“Neste momento eu fui apresentada [...] fizemos uma palestra bem didática, sobre o 

que é racismo no cotidiano escolar e qual seria o nosso trabalho na SME” (Assessora 

Técnica Educacional).  

 

Em 28 de dezembro de 2006, foi promulgada a Lei Complementar nº 2.148 que 

constituía o Comitê Técnico Municipal de Saúde da População Negra, com as seguintes 

atribuições de: definir estratégias de intervenção e prioridades de ações referentes à prevenção 

e assistência da saúde da população negra do município de Ribeirão Preto; acolher, analisar, 

avaliar e orientar a Secretaria Municipal de Saúde sobre as propostas advindas da sociedade 

civil, de instituições não governamentais ou de outros órgãos e setores governamentais, que 

tenham como objetivo a promoção da equidade racial/étnica na atenção à saúde; propor e 

participar de iniciativas intersetoriais, especialmente em conjunto com as demais instâncias do 

Sistema Único de Saúde - SUS (Municípios e Ministério da Saúde), relacionadas com o 

desenvolvimento de ações de promoção da equidade racial/étnica na atenção à saúde; 

colaborar no acompanhamento e avaliação das políticas e ações do Sistema Único de Saúde - 

SUS do município de Ribeirão Preto, que tratem da diversidade racial/étnica e da promoção 

da equidade racial/étnica; fortalecer as redes de solidariedade, através da formação de novas 

parcerias e mobilização de parceiros, incluindo organizações governamentais e não 

governamentais, universidades, centros de pesquisa, estabelecimento de ensino e capacitação, 

entre outros; e aplicar a Política de Ações Afirmativas, e promoção da igualdade racial.  

Este Comitê deveria compor, como membros permanentes, os seguintes 

representantes: três do Conselho Municipal de Saúde; um da Secretaria Municipal da Saúde; 

um da Secretaria Municipal da Cidadania e Desenvolvimento Social; um da Secretaria 

Municipal da Educação; um da Assessoria de Promoção da Igualdade Racial; um da 

Comissão de Coordenação e Acompanhamento da Política de Ações Afirmativas para 

Afrodescendentes; três de organizações não governamentais do Movimento Negro; um do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; e um da Fundação 

Hemocentro de Ribeirão Preto.   

É importante salientar que as ações desenvolvidas pela SME, muitas vezes eram 

realizadas em conjunto com outras secretarias e havia uma relação muito próxima com a 

SMC. Não podemos nos esquecer também de que durante esse período estava sendo 

desenvolvida, no âmbito da administração pública municipal, uma Política de Ações 

Afirmativas para Afrodescendentes, além da formação de uma Comissão de Coordenação e 
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Acompanhamento da Política de Ações Afirmativas para os Afrodescendentes que, na figura 

do seu Coordenador, garantiu a transversalidade dos trabalhos, isto é, a atuação nas diferentes 

secretarias municipais. Além da SME, durante a coleta de dados percebemos avanços 

significativos na Secretaria Municipal da Saúde (SMS), possibilitando futuras pesquisas neste 

campo de estudo. Durante o desenvolvimento do “Projeto Baobá”, por exemplo, foi 

disponibilizado, para os professores, material informativo (ANEXO G) sobre a anemia 

falciforme. Este material foi produzido com base no manual da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), e adaptado à realidade local pela SMS.  

Já haviam se passado quase dois anos da posse da atual gestão e, embora houvesse 

ocorrido nomeações, assinaturas de decretos e portarias, aprovação de projeto de formação 

docente e até a apresentação da Assessora Técnica Educacional para os gestores da SME, a 

implementação da Lei 10.639/2003 no município, ainda estava longe de produzir ações 

concretas. De acordo com o artigo publicado por Euclênio (2008), foram necessários dois 

anos para desfazer “os entraves e as resistências” à sua presença na SME, bem como o 

fortalecer do desenvolvimento dos trabalhos relacionados à temática étnico-racial. Segundo 

Euclênio (2008, p. 268)  

[...] passaram-se dois anos nos quais foram necessários muitos esforços para dirimir 

os entraves e as resistências à presença de uma educadora negra, ativista do 

movimento negro, na Secretaria da Educação, especificamente para trabalhar com a 

temática étnico-racial. 

  

Era necessário então, que o projeto de formação continuada de professores, aprovado 

no final do ano de 2006, por meio de um convênio nº 862019/2006 entre o município e o 

MEC/FNDE (ANEXO H), fosse colocado em prática visando à formação de docentes e 

gestores para a diversidade étnico-racial. 

Este convênio estabelecido entre a SME e o MEC/FNDE tinha como objetivo 

conceder apoio financeiro ao município para que o mesmo desenvolvesse ações que 

assegurassem o respeito e a valorização da diversidade étnico-racial, buscando a superação do 

racismo e da discriminação racial no ambiente escolar. Desde a promulgação da Lei 

10.639/2003, o MEC vem desenvolvendo uma política educacional na qual a questão da 

diversidade está cada vez mais presente. Como foi apresentado na seção 2 deste trabalho, é 

válido mencionar a criação da SECAD, secretaria que reuniu programas, projetos e ações que 

antes estavam dispersos no MEC, reorganizando seu desenho institucional.  

De acordo com Rodrigues (2011, p. 191) é possível verificar uma evolução 

orçamentária nos programas relacionados à diversidade, considerando que  
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[...] ocorreu um aumento substancial no orçamento da diversidade no MEC, por 

outro lado, constata-se também que ainda há muito a ser conquistado em termos 

orçamentários, pois o orçamento específico da questão da diversidade ainda é 

irrisório em relação ao orçamento total do Ministério. 

 

Assim a destinação deste recurso financeiro para a SME está inserida neste contexto 

de maior valorização da temática da diversidade no campo educacional, entretanto sabemos 

que o orçamento destinado a esta temática ainda é pequeno se comparado ao orçamento total 

do MEC. O ano de 2006 terminou com uma perspectiva positiva de que o município de fato 

realizasse ações que desenvolvessem políticas públicas educacionais que considerassem o 

direito à diversidade étnico-racial, entretanto ficou evidente que a  

[...] efetivação e a implementação de leis no campo educacional dependem em 

grande medida de um conjunto de condições que lhes permitam a realização plena. 

[...] todos esses dispositivos legais entram em confronto direto com o imaginário e 

as práticas de racismo e como o mito da democracia racial extremamente arraigados 

no bojo do processo de escolarização e no imaginário de profissionais da educação 

em todos os níveis da educação brasileira. [...] Portanto a adoção da Lei e sua 

concretização em práticas pedagógicas baseadas na educação para (e na) diversidade 

demandam reorganização desse lócus numa perspectiva emancipatória [...] 

(GOMES, 2012a, p. 24).  

 

Entendemos que uma das condições necessárias à implementação da Lei 10.639/2003 

e suas Diretrizes Curriculares no município estavam diretamente relacionadas à aceitação dos 

gestores públicos, neste caso prefeito e secretário municipal da educação, em desenvolver 

uma política educacional que contemplasse a diversidade e o direito à diferença, e não apenas 

à continuidade de uma política universalista no campo da Educação. Desta forma, reconhecer 

as desigualdades raciais e a necessidade de realizar políticas direcionadas à população negra 

foi um fator importante para que as ações fossem efetivadas, e o posicionamento e a atuação 

do Movimento Negro foram determinantes para o reconhecimento dessa problemática por 

parte do poder público. Gomes (2008, p.100) atribui ao Movimento Negro a posição de 

sujeito político que  

[...] tem sido o principal responsável pelo reconhecimento do direito à educação para 

a população negra, pelos questionamentos ao currículo escolar no que se refere ao 

material didático com imagens estereotipadas sobre o negro, pela inclusão da 

temática racial na formação de professores (as), pela atual inclusão da História da 

África e da Cultura Afro-Brasileira nos currículos escolares [...].  

 

Assim a concretude das ações destinadas à implementação da Lei começam a tomar 

corpo nos anos de 2007 e 2008.  Em janeiro, através da Portaria nº 0019 (ANEXO I), o Sr. 

José Norberto Callegari Lopes passou a ocupar o cargo de provimento em comissão de 
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Secretário Municipal da Educação, e a partir deste momento as ações para a implementação 

da Lei 10.639/2003 começaram a acontecer de modo mais efetivo e sistemático.  

Até a nomeação do novo Secretário, a Assessora estava lotada em uma unidade 

escolar, como mencionado anteriormente. Durante dois anos de governo, as ações 

desenvolvidas pela SME, ficaram restritas à elaboração de um plano de trabalho para a 

formação continuada de professores, e sobre tais aspectos, a fala da Assessora, revela seu 

sentimento de isolamento e, ao mesmo tempo o desenvolvimento de suas atividades 

profissionais:  

 

“[...] tive que correr atrás da verba do MEC, porque é anterior ao Callegari, porque 

eu estava isolada lá [...]. Eu comecei a investigar possibilidades, encontrei esse edital 

do MEC, [...] e avisei a Secretaria, eles colocaram [...] a Silvana Mussalim, 

[assistente técnica educacional] da Secretaria de Educação, ela quem me tirava às 

dúvidas burocráticas. Posso colocar isso? Não posso?  Isso é permitido?  Não é? 

Então eu trabalhei no projeto, enquanto eu estava lá [...] ajudei muito a escola a lidar 

com as questões raciais, que ocorrem diuturnamente no ambiente escolar, [...] e fora 

isso trabalhei no projeto [...]. E enquanto isso pressão, pressão do pessoal do 

Orùnmilá em cima do prefeito para resolver o problema” (Assessora Técnica 

Educacional).  

 

Somente após a mudança do Secretário, a Assessora passou a atuar dentro das 

dependências da SME e a desenvolver um trabalho direcionado, especificamente para a 

implementação da Lei 10.639/2003. Sua fala explicita um novo reconhecimento das 

atribuições de sua competência dentro da Secretaria, bem como um novo “status” ao seu 

papel: 

 

“[...] Ele assumiu num dia, no outro dia me chamou na Secretaria da Educação, me 

recebeu na sala dele, o outro secretário acho que nunca tinha me recebido na sala 

dele. Me recebeu na sala dele e disse:  Você é minha Assessora,  mas não está aqui,  

por quê?  [...] Eu disse a ele: pois é Secretário, eu fui convidada para desenvolver um 

projeto aqui, mas me disseram que não há espaço. Ele disse: Eu vou providenciar o 

espaço e ainda essa semana você virá para cá. [...] E no dia seguinte eu estava lá, 

tinha mesa, cadeira, tinha computador, tinha tudo, antes não tinha. O racismo 
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institucional, ele opera assim, não ia dizer: não te quero aqui, disse não temos mesa, 

nem cadeira, nem computador para você trabalhar aqui, então você vai para uma 

escola. [...] A partir daí, começamos a criar as condições para trabalhar, porque aí o 

Secretário me chamando você passa a contar com a boa vontade da equipe, [...] 

Assessoras Técnicas, no mesmo cargo meu, desenvolvendo nosso trabalho, uma 

contribuindo, ajudando a outra. E já estávamos com recursos para o curso, então já 

partimos imediatamente para elaborar o edital para fazer a chamada pública para a 

entidade que iria ministrar o curso” (Assessora Técnica Educacional).  

 

Assim, podemos perceber o racismo institucional atuando 

[...] de forma a induzir, manter e condicionar a organização e a ação do Estado, suas 

instituições e políticas públicas – atuando também nas instituições privadas – 

produzindo e reproduzindo a hierarquia racial. [...] o racismo institucional é um 

mecanismo performativo ou produtivo, capaz de gerar e legitimar condutas 

excludentes, tanto no que se refere a formas de governos quanto de accountability. 

Para que seja efetivo, o racismo institucional deve dispor de plasticidade suficiente 

para oferecer barreiras amplas – ou precisamente singulares – de modo a permitir a 

realização de privilégio para uns, em detrimento de outros, em toda sua ampla 

diversidade (WERNECK, 2016, p. 545).  

 

Deste modo, desfeitos os entraves institucionais, a Assessora assumiu sua função na 

SME e passou a desenvolver as ações destinadas à implementação da Lei 10.639/2003 no 

município. Entretanto de acordo com a Assessora  

 

“O racismo ele é estruturante [...] é muito solitário ser gestor negro, você vive dentro 

de uma estrutura racista, você tem o embate permanente, eu costumo dizer, já fui 

gestora duas vezes, não foi solitário, porque eu sabia que a estrutura era racista e eu 

buscava o meu ponto de apoio no movimento negro, na sociedade civil organizada, 

porque senão é solitário e não avança mesmo [...]” (Assessora Técnica Educacional). 

 

A partir de sua fala, percebendo o racismo estrutural, a Assessora identificou sua base 

de apoio no Movimento Negro, garantindo e fortalecendo o desenvolvimento das ações 

destinadas a implementação da Lei.  A mudança de Secretário também foi importante para 

que as ações fossem desenvolvidas, considerando que a partir daquele momento, pelo fato da 

Assessora estar ocupando um espaço dentro do prédio da SME e ter o reconhecimento do 

Secretário, foi possível contar com a disposição da equipe para a realização do seu trabalho 

junto a SME.  
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A seguir, apresentamos o quadro que sintetiza as ações desenvolvidas no ano de 2007: 

 

Quadro 9 – Ações desenvolvidas em 2007 

 

Prefeito: Welson Gasparini 

Secretário Municipal da Educação: José Norberto Callegari Lopes 

Assessora Técnica Educacional: Silvany Euclênio da Silva 

ANO AÇÕES 

2007 

Portaria 0019/2007: nomeação do Sr. José Norberto Callegari Lopes para o cargo 

de provimento em comissão de Secretario Municipal da Educação. 

Decreto 194/2007: altera a redação do Decreto 210/2006 no seu inciso II do 

Artigo 6°, alterando o nome do programa de capacitação dos professores, 

passando a ser "Projeto Baobá - Educando para a Igualdade Étnico-Racial". 

Em 21 de março de 2007, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da 

Discriminação Racial, lançamento oficial do "Projeto Baobá - Educando para a 

Igualdade Étnico-Racial".  

Oficinas de sensibilização sobre a temática étnico-racial. 

Café Filosófico: Cosmovisão Africana.  

Comissão responsável para promover o desenvolvimento do "Projeto BAOBÁ - 

Ribeirão Preto Educando para a Igualdade Étnico-Racial". 

Feira do Livro: aquisição de material bibliográfico e áudio visual realizada 

diretamente pelas escolas municipais.  

Distribuição de material bibliográfico e audiovisual sobre a temática étnico-racial 

para as escolas municipais.  

Posse da Comissão instituída pela Resolução SME 08/2007.  

Palestra "A Imagem do Negro na Literatura Infanto-juvenil". 

Visitas monitoradas ao Museu Afro Brasil, em São Paulo.  

Aula inaugural do Curso de Formação Docente "Relações Raciais e Cultura e 

História Africana e Afrodescendente". 

 Programação da Semana da Consciência Negra. 

  
Fonte: Autor (2017) 

 

Neste ano, o Decreto 194/2007 alterou o nome do programa de formação docente, 

passando para: “Projeto Baobá - Educando para Igualdade Étnico-Racial”. Assim, em 21 de 

março de 2007, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, foi 

lançado, em solenidade oficial, no salão nobre da Associação Comercial e Industrial de 
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Ribeirão Preto (ACIRP) o “Projeto Baobá – Educando para a Igualdade Étnico-Racial” e 

contou com a presença da coordenadora Barbara da Silva Rosa
63

, da Coordenação Geral de 

Educação para as Relações Étnico-Raciais da SECAD. Esta proferiu a palestra “Relações 

Étnico-raciais e Educação no Brasil: Papel do Ministério da Educação” para os gestores das 

escolas municipais e demais presentes na solenidade. (ANEXO J).  

Desta forma, o lançamento do Projeto Baobá dá início à implementação da Lei 

10.639/2003, no município, e tem como objetivo além da formação docente, combater o 

racismo e promover a igualdade racial no sistema de ensino municipal. A partir das primeiras 

ações anunciadas pela SME, a preocupação com a formação docente e com a aquisição de 

bibliografia referente à temática da diversidade étnico-racial ficou evidente. De acordo com o 

Parecer CNE/CP 003/2004 os sistemas de ensino devem providenciar a  

[...] articulação entre sistemas de ensino, estabelecimentos de ensino superior, 

centros de pesquisa, Núcleos de Estudo Afro-Brasileiros, escolas, comunidade e 

movimentos sociais, visando a formação de professores para a diversidade étnico-

racial; [...] Divulgação, pelos sistemas de ensino e mantenedoras, com  o apoio dos 

Núcleos de Estudo Afro-Brasileiros, de uma bibliografia afro-brasileira e de outros 

materiais como mapas da diáspora, da África, de quilombos brasileiros, fotografias 

de territórios negros urbanos e rurais, reprodução de obras de arte afro-brasileira e 

africana a serem distribuídos nas escolas da rede, com vistas à formação de 

professores e alunos para o combate à discriminação e ao racismo [...] (BRASIL, 

2013, p. 97-99).  

  

É importante destacar que até o ano de 2009, os referencias que orientavam 

municípios e estados na implementação da Lei 10.639/2003 eram as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana. E uma das preocupações dos entes federados era justamente a 

formação docente, mas uma formação voltada para a educação das relações étnico-raciais, no 

sentido do reconhecimento e da valorização da história, da cultura e da identidade da 

população negra. Assim, o primeiro passo dado pela Assessora neste sentido foi promover 

uma palestra de sensibilização sobre a educação das relações étnico-raciais.  

Assim antes de iniciar o desenvolvimento do “Projeto Baobá”, a Assessora organizou 

oficinas, no sentido de sensibilizar docentes e gestores para as questões relacionadas à 

discriminação e ao racismo. Para tais atividades, contou com a participação do professor 

Edson Lopes Cardoso
64

, nestas oficinas atingiu, segundo sua fala, em torno de duzentos 
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 Mestre em Administração Pública pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da 

Informação e Documentação, da Universidade de Brasília (UnB).  
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 Doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), atuando nos seguintes 

temas: racismo, educação, comunicação, direitos humanos e cidadania, política e literatura. Na Câmara dos 

Deputados, foi chefe de gabinete do Deputado Florestan Fernandes (1992-1995) e do Deputado Ben-Hur Ferreira 



120 

 

docentes e gestores educacionais. Uma gestora que assistiu a uma dessas palestras foi 

procurá-la, e desta conversa nasceu o projeto “Diversidade Étnico-Racial”, desenvolvido 

durante o ano de 2008, em algumas escolas de Educação Infantil. Nas palavras da Assessora, 

este foi um dos trabalhos mais emblemáticos e significativos desenvolvido por ela, 

juntamente com as gestoras, durante sua permanência na SME, segue seu relato: 

 

“[...] uma diretora, de CEI, quando terminou ela me disse assim: Eu vim por 

curiosidade, porque na minha cabeça, os segmentos que nós trabalhamos, não têm 

como praticar o racismo, porque a gente cuida de criança, e criança pra gente é tudo 

igual, aí depois da oficina eu entendi que nós precisamos mais do que as outras. E ela 

encampou, junto com um conjunto de diretores, [...] projeto e o trabalho delas foi tão 

interessante que a gente replicou na prefeitura municipal de Santa Rosa do Viterbo. 

Elas encamparam porque é um trabalho muito específico, elas descobrem que toda 

identidade visual da escola era branca, elas precisavam criar uma identidade visual 

própria, e elas descobrem que todas as bonecas para as crianças brincar[em] eram 

brancas, e não tem no mercado para comprar, então elas criam modelo e começam a 

fazer as bonecas. E elas desenvolvem atividades extremamente interessantes, 

envolvendo a família, chamando a mãe, a avó para ajudar a construir as bonecas que 

representassem a identidade do seu filho, da sua filha. E aí elas percebem também que 

nem toda mãe, nem toda avó percebem qual é a identidade da criança que ela cuida, 

então elas esperavam assim que a mãe oriental, que eram pouquíssimas, criaria uma 

bonequinha oriental, que a mãe negra criaria uma bonequinha negra, mas nem 

sempre ocorreu. [...] foi dentro do Projeto Baobá mesmo, Baobá tem essa amplitude 

[...] Esse para mim foi assim a parte mais interessante do projeto, pegaria a primeira 

infância, e percebe que o cuidado com a criança negra, há o cuidado, mas não é o 

mesmo, percebe que quando a criança branca machuca, há uma preocupação em 

explicar para mãe [...], quando a criança negra machuca, cuidam da ferida, mas 

entrega pra mãe sem nenhuma preocupação, então foram percebendo as nuances, 

começa a perceber que na hora do banho, o cabelo da criança negra ninguém quer 

arrumar e aí às vezes tem um educadora na creche que é negra, fica todas as crianças 

                                                                                                                                                                                     
(1999-2002), e foi assessor do Deputado Paulo Paim na Terceira Secretaria da Mesa Diretora (1997-1998). No 

Senado Federal foi assessor de relações raciais da Primeira Vice-presidência, na gestão do Senador Paulo Paim 

(2003-2005). No período 2011-2014 foi assessor especial na SEPPIR. Editor do Jornal ÌROHÌN, foi também 

editor de algumas importantes publicações do Movimento Negro. Disponível em: 

<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785570T6>. Acesso em: 05 jan. 2018.  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785570T6
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negras para ela arrumar o cabelo [...] Então acho que foi o trabalho mais 

emblemático, nas CEIs” (Assessora Técnica Educacional).  

  

A relação entre educação infantil e relações étnico-raciais tem motivado estudos e 

pesquisas, e de acordo com Oliveira e Abramowicz (2010) estudos têm demonstrado que os 

alunos negros enfrentam dificuldades para permanecer na escola durante suas trajetórias 

escolares. Segundo as autoras, a obra de Cavalleiro (2000) analisou a sociabilização de 

crianças negras na educação infantil e na família, revelando que essas crianças estão 

internalizando determinados conteúdos que favorecem de maneira negativa a construção de 

suas identidades. Assim, 

[...] as crianças negras vivem diversas experiências que as levam a constituir uma 

autoimagem negativa. Os dados obtidos pela autora mostram que há um tratamento 

diferenciado em relação às crianças negras e brancas, baseado em uma linguagem 

não verbal, por meio de atitudes, gestos e tons de voz que reforçam o racismo e a 

rejeição por parte das crianças negras em relação ao seu pertencimento racial 

(OLIVEIRA; ABRAMOWICZ, 2010, p. 212).  

 

Neste caso, concordamos com as autoras no que se refere à escola realizar uma 

inclusão diferenciada entre crianças negras e brancas. O depoimento da Assessora demonstra 

que a escola de Educação Infantil ainda trabalha com a premissa de uma escola única e igual 

para todos. A formação docente é fundamental para que os educadores possam desenvolver 

novos paradigmas educacionais, pautados na diversidade e na diferença. Para Oliveira e 

Abramowicz (2010, p. 214) isso é importante  

[...] tanto para as crianças negras quanto para as brancas, pois os alunos negros 

encontrarão na escola uma fonte para o desenvolvimento de uma possibilidade 

positiva de pertencimento, e os alunos brancos terão oportunidade de adquirir 

abertura maior para as diferenças.  

 

Assim as ações de formação docente específica para professores e gestores da 

educação infantil foram realizadas a partir do Projeto Diversidade Étnico-racial, 

desenvolvidas durante o ano de 2008, conforme apresentaremos posteriormente.  

Dando prosseguimento às ações de formação no âmbito do “Projeto Baobá”, foi 

realizado o “Café Filosófico”, no Auditório Meira Júnior, com o palestrante Paulo Pereira de 

Oliveira, fundador do Centro Cultural Orùnmilá, tratando do tema da “Cosmovisão Africana”. 

De acordo com o palestrante, o Movimento Negro sempre reconheceu na Educação um dos 

mais importantes canais de mobilização social e salientou que o ensino da cosmovisão 

africana propicia a reafirmação da identidade dos afro-brasileiros bem como a convivência 

entre os diferentes segmentos que constituem a sociedade brasileira. Cunha Júnior (2013, p. 
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31) destaca que o ensino de História da África favorece a compreensão da cosmovisão 

africana e dos sistemas filosóficos africanos, além de contribuir com a compreensão sobre as 

religiões de matriz africana presentes no Brasil, e assim “deixariam de ter medo das 

comunidades de terreiro que se formam nos mais diferentes lugares do país”.  

Uma das ações desenvolvidas pelo “Projeto Baobá” foi a aquisição de material 

bibliográfico direcionado aos alunos e professores para que pudessem utilizar no cotidiano 

escolar. Duas licitações foram feitas para a aquisição de livros e materiais audiovisuais. Em 

agosto de 2007, a SME iniciou a primeira distribuição de material bibliográfico e audiovisual 

(ANEXO K) relacionado à temática étnico-racial para as escolas municipais. Realizou-se uma 

solenidade no salão nobre do Palácio Rio Branco, sede da Prefeitura, na qual o Secretário, 

José Norberto Callegari Lopes, empossou os membros da Comissão
65

 para promover o 

desenvolvimento do “Projeto Baobá – Educando para a Igualdade Étnico-Racial”, de acordo 

com a Resolução SME nº 8, de 04 de setembro de 2007, na SME. No evento também foi 

ministrada a palestra “A imagem do Negro na Literatura Infanto-Juvenil”, proferida pela 

professora Salita do Aramaico Gonçalves Moreira
66

.  

 Além das aquisições feitas pela SME, durante a realização da 7ª Feira Nacional do 

Livro – Para viver um grande encontro, as escolas municipais receberam verba específica 

destinada à compra de livros. Na ocasião, a Assessora realizou visitas aos expositores e 

indicou títulos relacionados à temática étnico-racial para serem adquiridos pelas escolas. 

Desta forma, as bibliotecas das escolas receberam títulos que abordavam a temática, o que 

enriqueceu seus acervos. Além da compra realizada diretamente na Feira Nacional do Livro, 

algumas empresas enviaram catálogos com livros e materiais pedagógicos. A Comissão 

responsável pela implementação da Lei 10.639/2003 na SME analisou estes materiais, 

verificando sua adequação ou não à proposta de uma educação antirracista
67

.  

Prosseguindo com o desenvolvimento do “Projeto Baobá”, no dia 23 de outubro, 

ocorreu a aula inaugural do curso de formação docente “Relações Raciais e Cultura e História 

Africana e Afrodescendente”, organizado para atender duzentos (200) docentes e gestores, 

com carga horária de cento e vinte (120) horas. Inicialmente foram oito aulas durante o ano de 

2007 (ANEXO L) e vinte e duas aulas, durante o primeiro semestre do ano de 2008. (ANEXO 
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 Esta comissão atualmente não esta em funcionamento e nenhum membro foi empossado novamente. 
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 Pedagoga, professora alfabetizadora, e Especialista em Estudos Culturais Afro-brasileiros e Africanidades.  
67

 Todos os anos, durante a realização da Feira Nacional do Livro, as escolas municipais recebem verbas 

específicas para a aquisição de livros e materiais pedagógicos, devendo contemplar em suas novas aquisições as 

temáticas da educação étnico-racial e das africanidades, assim diversificando e enriquecendo o acervo das 

bibliotecas das escolas municipais. 
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M). O curso foi realizado no período noturno e aos sábados, e a Assessora destacou o 

compromisso da maioria dos docentes e gestores em dedicar suas horas de descanso para 

participar desta formação. De acordo com Gomes (2012a, p. 361), a formação continuada 

encontra alguns limites, dentre os quais destacamos: 

O desafio da (re)organização dos tempos e espaços escolares para que os(as) 

profissionais possam participar de cursos de especialização [...] A falta de recurso 

financeiros do(a) professor(a) e da escola para que os(as) educadores(as) participem 

das ações de formação conciliando-as com o seu tempo de trabalho na escola [...] A 

disponibilidade de tempo do(a) professor(a) para se dedicar à formação fora do seu 

horário de trabalho e/ou aos sábados. O acúmulo de trabalho dos docentes [...].  

   

Identificamos em nossa pesquisa, durante os três períodos estudados, que a maioria 

dos cursos que foram oferecidos aos docentes realizaram-se à noite ou nos finais de semana. 

Poucas formações foram realizadas aproveitando os momentos de formação que já fazem 

parte da jornada dos professores. Entendemos que a formação docente em geral, e 

especificamente a formação docente para a diversidade étnico-racial, deve ser oferecida 

contemplando a maioria dos professores, ou até sua totalidade, possam participar 

efetivamente.  E assim garantir que os docentes tenham acesso aos conhecimentos necessários 

para a mudança de práticas e de posturas que ainda permanecem no cotidiano escolar. É 

importante salientar também que os cursos de formação devem “tocar com radicalidade em 

questões arraigadas na conformação histórica, social, política e econômica do nosso país, 

problematizando o lugar da raça e da questão racial nesse contexto” (GOMES, 2012a, p. 357).  

 A instituição que ficou responsável por ministrar o curso de formação docente foi a 

empresa Mídia Etnia – Educação e Comunicação, e a mesma foi selecionada no pregão 

eletrônico
68

 com critério de julgamento de menor preço global e que atendesse as 

especificações do edital (ANEXO N). De acordo com o conteúdo programático (ANEXO O), 

descrito no edital, o curso deveria contemplar conteúdos relacionados à Lei e suas Diretrizes; 

os conceitos de etnocentrismo, racismo, preconceito, discriminação e relações raciais no 

Brasil; História da África; História do Brasil Colonial e pós Abolição; Movimento Negro; o 

Negro na Arte, na Literatura e na Educação.  

Conforme informou a Assessora, houve um acompanhamento das atividades durante a 

realização do curso de formação, objetivando verificar a qualidade das aulas ministradas aos 

docentes e gestores do município. Segundo sua fala, tal aspecto foi uma preocupação 

constante: 
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 Edital de homologação - Pregão Eletrônico nº 0151/2007-4 - Processo de Compra nº 0896/2007.  
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“[...] nós acompanhamos muito de perto o conteúdo, por que a nossa preocupação 

também era: Será que a ONG que ganhou a licitação tem condições de fazer a 

abordagem que tem que ser feita? Então a gente acompanhou muito de perto [...] deu 

muito certo […] o curso deu muito certo” (Assessora Técnica Educacional).  

 

Além do curso de formação docente “Relações Raciais e Cultura e História Africana e 

Afrodescendente”, entre os meses de setembro e dezembro de 2007, a SME, no âmbito do 

“Projeto Baobá”, promoveu quatro visitas monitoradas ao Museu Afro Brasil
69

, destinadas a 

gestores e docentes (ANEXO P). De acordo com o informativo para inscrição, esta ação 

pretendia contribuir com a formação docente na perspectiva da educação étnico-racial e da 

história e cultura afro-brasileira e africana. Não se tratou apenas de uma visita a um museu, 

mas sim de uma atividade formativa com o objetivo de oportunizar vivências múltiplas sobre 

a temática étnico-racial. De acordo com a Assessora, as visitas ao Museu Afro Brasil foram 

muito importantes para inspirar os professores no sentido da criação de atividades diversas e 

possibilitar desdobramentos nas práticas educativas. Segundo ela:  

 

“[...] A gente ia de manhã, passava o dia lá, foi uma etapa que foi muito interessante 

e que inspirou professoras. Foi em função do que estavam produzindo [nas escolas] 

que veio a ideia, [...] essa riqueza toda não pode ficar só na escola. E aí veio à ideia 

de fazer a Mostra Cultural no Palace, que deu muito certo também” (Assessora 

Técnica Educacional).  

 

Em novembro, mês da Consciência Negra, vários eventos foram realizados no 

município. A abertura da programação deu-se na Esplanada do Teatro Pedro II, com a 

manifestação cultural Batuque de Umbigada. A Organização não Governamental (ONG) Fala 

Preta 
70

, desenvolveu um ciclo de palestras no Centro Cultural Orùnmilá, e as palestras 

proferidas foram: Violência Contra a Mulher; Tráfico de Pessoas – Recorte Racial e de 

Gênero; Mulher Negra e Mercado de Trabalho; e a Lei 10.639 e Relações de Gênero.  
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 O Museu Afro Brasil, está localizado no Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega, no Parque Ibirapuera, no 
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defesa dos direitos humanos e da cidadania da população negra. Disponível em: 

<http://www.palmares.gov.br/archives/1994>. Acesso em: 15 jan. 2018.  
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No Teatro de Arena, ocorreu a Feira Afro-brasileira com apresentações de capoeira, 

maculelê, hip-hop, samba, reggae e teatro. Na Casa da Cultura, o advogado Hédio Silva 

Junior
71

 proferiu a palestra “Religiosidade de Matriz Africana e Legislação”. Na quadra da 

escola de samba “Bambas”, ocorreu uma oficina de capoeira, seguida da palestra “Capoeira, 

Cultura Afro-brasileira e a Lei 10.639/03” com o Mestre de capoeira Pedro Moraes Trindade. 

O ator Giovani Lima da Silva realizou, no Centro Cultural Orùnmilá, oficinas de teatro e 

literatura. O encerramento foi realizado na Câmara Municipal com a participação de Nei 

Lopes
72

, no Café Filosófico “Samba, Cultura Afro-brasileira e a Lei 10.639/03”.  

O ano de 2008 foi marcado pela realização de diversas ações desenvolvidas pela SME 

e o quadro a seguir sintetiza tais eventos: 

 

Quadro 10 – Ações desenvolvidas em 2008 

 

Prefeito: Welson Gasparini 

Secretário Municipal da Educação: José Norberto Callegari Lopes 

Assessora Técnica Educacional: Silvany Euclênio Silva 

ANO AÇÕES 

2008 

Curso: Relações Raciais e Cultura e História Africana e Afrodescendente.  

 Projeto: Diversidade Étnico-racial.   

4º Prêmio Educar para a Igualdade Racial. 

Oficina: O PPP e a Lei 10.639/03. 

Oficina: Identidade Étnico-Racial no Brasil – Quesito Cor/ Raça na Educação. 

Seminário: Abolição Inacabada; II Encontro da Cultura Negra.  

Festança - Festival de Dança das Escolas Municipais de Ribeirão Preto.  

Oficina: Ciência, Cultura e História das Relações Étnico-Raciais.  

Distribuição de materiais bibliográficos - Baú do Baobá. 

Primavera dos Museus: Palestra Projeto Baobá e a multiculturalidade. 

Evento: 313 anos: Zumbi Vive! (Ojo Aiku) 2008.  

I Mostra da Cultura Negra das Escolas Municipais de Ribeirão Preto.  

Fonte: Autor (2018) 
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 Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), em 2003. Atualmente é 

diretor executivo no CEERT, professor na Faculdade Zumbi dos Palmares, advogado dos consulados de Angola 
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 Bacharel em Direito e Ciências Sociais pela antiga Faculdade Nacional de Direito, hoje UFRJ. Compositor e 

interprete de música popular e também escritor e estudioso das culturas africanas, no continente de origem e na 

diáspora. Disponível em: <http://neilopes.com.br/biografia/>. Acesso em: 22 jan. 2018. 
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O curso de formação docente “Relações Raciais e Cultura e História Africana e 

Afrodescendente” estava em andamento e, foi dado início ao Projeto “Diversidade Étnico-

Racial”, no âmbito do “Projeto Baobá”. O mesmo foi desenvolvido por seis escolas de 

Educação Infantil: o CEI Anna Augusta França localizada no Parque Ribeirão Preto; o CEI 

Felicitá Drudi Costa Pinto localizada no bairro Antonio Marinceck; o CEI Opus Dei 

localizada no bairro Quintino Facci II; o CEI Thomaz Urbinatti localizada no distrito de 

Bonfim Paulista; e o CEI Victor Youssef Darkoubi localizada no bairro do Planalto Verde. 

Foram realizadas diversas atividades, as quais envolveram toda a comunidade escolar para 

refletir sobre a importância da valorização e do respeito à diversidade étnico-racial. 

Atividades de formação e a formulação de projetos pedagógicos com o objetivo de combater 

o racismo e promover a igualdade étnico-racial estavam sendo desenvolvidas. Durante este 

projeto, que foi realizado ao longo do ano de 2008, foram promovidos quatro encontros para 

socialização das atividades desenvolvidas nas escolas, bem como debates, palestras, leitura de 

textos e oficinas
73

. Os debates desenvolveram os seguintes temas: a diversidade étnico-racial; 

a história e cultura africana e afro-brasileira; o racismo; o preconceito racial e suas 

manifestações no ambiente institucional; relações raciais; e ações afirmativas.   

Em abril deste ano, a SME apresentou para as escolas o 4º Prêmio “Educar para a 

Igualdade Racial: Experiências de Promoção da Igualdade Racial/Étnica no Ambiente 

Escolar”, promovido pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades 

(CEERT). O Prêmio tinha o objetivo de identificar, reconhecer, apoiar e difundir boas práticas 

pedagógicas e de gestão escolar na promoção, reconhecimento e valorização da diversidade 

étnico-racial nas escolas. Durante o evento foi realizada uma palestra com o advogado Hédio 

Silva Junior sobre a importância da Lei 10.639/2003.  

Além da formação continuada de docentes, o “Projeto Baobá” também desenvolveu 

formação específica para gestores e demais servidores da SME. A oficina “O Projeto Político 

Pedagógico e a Lei 10.639/03” foi ministrada pelo professor Edson Lopes Cardoso com o 

objetivo de orientar a inclusão das determinações legais previstas na Lei 10.639/2003 e suas 

Diretrizes, nos projetos políticos pedagógicos das escolas do sistema municipal de ensino. A 

oficina “Identidade Étnico-Racial no Brasil: Quesito Cor/Raça na Educação” foi direcionada 

aos servidores responsáveis pelo atendimento e preenchimento dos formulários de matrículas 

nas secretarias das escolas. O objetivo foi orientar sobre as relações raciais existentes no 
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 Uma delas foi a “Trançando a Cabeça”, oficina de tranças.  
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Brasil e a importância de abordar adequadamente pais e responsáveis quanto à declaração de 

pertencimento racial de suas crianças.   

Em 13 de maio de 2008 completaram-se 120º anos da Abolição da Escravatura e o 

município, organizou o II Encontro da Cultura Negra e o Seminário Abolição Inacabada, que 

trazia a seguinte reflexão: 120 anos se passaram desde que foi abolida a escravatura no Brasil, 

entretanto o que realmente mudou e o que ainda é preciso ser feito para a construção de um 

país com igualdade racial? O Seminário Abolição Inacabada contou com importantes 

personalidades do Movimento Negro do cenário nacional.  

 

Figura 2 – Seminário Abolição Inacabada  
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Fonte: Autor 

 

A SME promoveu o Festival de Dança das Escolas Municipais de Ribeirão Preto – 

Festança, em junho de 2008. O mesmo foi realizado, em virtude das comemorações dos 120 

anos da Abolição e do desenvolvimento do “Projeto Baobá” que orientou a inclusão da 

história e da cultura africana e afro-brasileira nos currículos escolares. O tema sugerido às 

escolas foram as danças afro-brasileiras e participaram deste Festival mais de 700 alunos, 

representando mais de 20 escolas municipais.  

Em agosto, foi realizada uma oficina com três horas de duração, sob a orientação de 

Edson Lopes Cardoso sobre “Ciência, Cultura e História das Relações Étnico-Raciais”. 

Durante esta oficina, o professor abordou temas relacionados à diversidade cultural e 

apresentou o 14º Prêmio Nacional Assis Chateubriand de redação. Nesta edição, o Prêmio 

incentivou os alunos a resgatarem a memória de João Cândido, o Almirante Negro. A oficina 

foi realizada na Casa do Professor, no Jardim Mosteiro.  

No mês de setembro foi realizada mais uma etapa do “Projeto Baobá”, isto é, a 

distribuição de materiais bibliográficos (ANEXO Q). O objetivo era continuar a diversificar o 

acervo das bibliotecas municipais com publicações que trouxessem a temática da diversidade, 

das relações étnico-raciais e da história e cultura afro-brasileira e africana. A solenidade 

oficial de entrega dos referidos materiais foi realizada no salão nobre do Palácio Rio Branco. 
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Estiveram presentes o prefeito Welson Gasparini, o Secretário José Norberto Callegari Lopes, 

a Assessora responsável pela implementação da Lei 10.639/2003 e os gestores das escolas 

municipais. Na oportunidade, três “Baús do Baobá” 
74

 foram entregues a três diretoras de 

escolas municipais.  

Em setembro, a Assessora Silvany Euclênio Silva participou da 2ª Primavera dos 

Museus
75

, e proferiu a palestra “Projeto Baobá e a Multiculturalidade” no Museu Histórico e 

de Ordem Geral Plínio Travassos dos Santos. 

No mês de novembro foi realizado o evento “313 anos: Zumbi Vive! (Ojo Aiku) 

2008”, pelas SME e SMC. O evento contou com a I Mostra da Cultura Negra das Escolas 

Municipais de Ribeirão Preto (ANEXO R), no âmbito do “Projeto Baobá”, na qual foram 

expostos os trabalhos realizados pelos alunos a partir da temática étnico-racial, com uma 

ampla programação (ANEXO S). O referido evento contou com oficinas de Hip Hop, dança, 

sarau poético, dramatização, e a programação de palestras do “Café Filosófico”.   

Além da I Mostra, foram realizadas duas exposições: “Abafeme Ajamu” do Mestre 

Caxambu, com máscaras e esculturas de palha e a exposição “Imagens do Interior do Negro 

do Interior”, do professor João Luís de Araújo que retratou através da fotografia, 

trabalhadores negros, ribeirão-pretanos, de diversas profissões. Foram realizados também três 

“Café Filosófico”: o primeiro conduzido por Edson Lopes Cardoso debatendo a temática 

“Atualidades nas Relações Raciais no Brasil”; o segundo pelo cartunista Maurício Pestana 

que abordou o tema “Arte e Educação na Construção da Igualdade Étnico-Racial” e 

finalizando a programação, a professora Elisa Larkin Nascimento
76

, ministrou a palestra “A 

matriz Africana na Escola brasileira”. Na ocasião foram lançados os dois primeiros volumes 

da Coleção Sankofa, A matriz africana no mundo e Cultura em movimento: matrizes africanas 

e ativismo negro no Brasil. O segundo volume contou com um artigo da Assessora e 
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 Eram baús que continham 45 exemplares de livros, os quais subsidiariam professores na preparação de suas 

aulas, bem como para pesquisa e leitura dos alunos.   
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 A Primavera dos Museus é uma temporada cultural coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) 

que ocorre todos os anos no início da primavera. O objetivo é promover, valorizar e divulgar os museus 

brasileiros. No ano de 2007 o tema proposto para o evento foi Museus e Diálogos Interculturais. Disponível em: 

<http://www.museus.gov.br/acessoainformacao/acoes-e-programas/primavera-dos-museus/>. Acesso em: nov. 
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76

 Completou o Doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano na USP em 2000. Mestre em 

Direito e em Ciências Sociais, pela Universidade do Estado de Nova York em Buffalo, EUA. Atualmente é 

diretora do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (IPEAFRO). Tem experiência nas áreas de 

Educação e Antropologia, com ênfase em Direitos Humanos, atuando principalmente nos seguintes temas: 

atitudes étnicas e raciais, sistemas africanos de conhecimento, negros (Brasil), diáspora africana e movimentos 

sociais. Disponível em: < http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4767360A1>. Acesso em: 

15 jan. 2018. 

http://www.museus.gov.br/acessoainformacao/acoes-e-programas/primavera-dos-museus/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4767360A1
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coordenadora do “Projeto Baobá”, o qual discorreu sobre o projeto de implementação da lei 

10.639/2003 no município de Ribeirão Preto - SP.  

A eleição municipal de 2008, para o cargo de prefeito e vice-prefeito foi decidida em 

primeiro turno, e Dárcy Vera foi a primeira mulher a ser eleita para chefe do executivo 

municipal. Durante sua campanha eleitoral, assumiu publicamente um compromisso com o 

Centro Cultural Orùnmilá em manter e ampliar a política pública de promoção da igualdade 

racial desenvolvida no município durante a administração anterior.  

Assim, em primeiro de janeiro de 2009, Dárcy Vera
77

 tomou posse e junto com ela um 

novo secretariado. Maria Débora Vendramini Durlo passou a exercer o cargo de provimento 

em comissão da Secretária Municipal da Educação. O quadro a seguir sintetiza as ações 

desenvolvidas no primeiro semestre de 2009: 

Quadro 11 – Ações desenvolvidas no primeiro semestre 2009 

 

Prefeita: Dárcy Vera 

Secretária Municipal da Educação: Maria Débora Vendramini Durlo  

Assessora Técnica Educacional: Silvany Euclênio Silva 

ANO AÇÕES 

2009 

Curso de Formação docente para professores da Educação Infantil. 

Mês de reflexão Abolição Inacabada - 2009. 

II Conferência Regional de Promoção e Igualdade Racial. 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

 

Inicialmente não houve alterações na SME relacionadas à implementação da Lei. A 

Assessora permaneceu à frente da coordenação do “Projeto Baobá”, desenvolvendo ações de 

formação docente. Segundo sua fala, ainda no primeiro semestre deste ano, ocorreu uma 

oficina de formação para professores da educação infantil.  

                                                           
77

 Em 01 de setembro de 2016, a Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime 

Organizado (GAECO), iniciou a operação Sevandija, a qual investiga a corrupção na Prefeitura de Ribeirão 

Preto. A operação apura a fraude em licitações através de direcionamentos, superfaturamento ou ainda pregões 

fictícios de bens e serviços. Também está sendo investigado o desvio de dinheiro público no pagamento 

fraudulento de honorários advocatícios ao Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto; e a compra de 

apoio político na Câmara Municipal por parte da ex-prefeita, para garantir os desvios de verba pública. A 

prefeita Dárcy Vera, membros do primeiro escalão do governo municipal, vereadores e empresários estão 

envolvidos neste esquema de corrupção, vários investigados estão presos, inclusive a ex-prefeita Dárcy Vera. 

Disponível em: < https://tudo-sobre.estadao.com.br/operacao-sevandija>. Acesso em: 10 abr. de 2018.  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/operacao-sevandija
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No mês da Abolição da Escravatura a SMC, a SME, o Instituto do Livro e o Centro 

Cultural Orùnmilá organizaram o mês de reflexão Abolição Inacabada 2009, com a seguinte 

programação realizada no Centro Cultural Palace:  

a) Café Filosófico “20 Anos da Lei Caó: Legislação, Direitos Humanos e 

Racismo”, com a palestrante Deise Benedito78;  

b) Café Filosófico e lançamento do Guia de Luta Contra a Intolerância Religiosa 

e o Racismo, com o palestrante Coronel Jorge da Silva79;  

c) Palestra “Patrimônio Imaterial e Preservação da Cultura Negra no Brasil”, com 

o palestrante Zulu Araújo80;  

d) “Desigualdades Raciais no Brasil – O Desafio das Políticas Públicas”, palestra 

preparatória para a Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial, 

com Zulu Araújo  

e) “Organização das Escolas de Samba – Desafios e Possibilidades”, com o 

palestrante Robson de Oliveira81.   

f) Na casa da Ciência, ocorreu o Café Filosófico “Relações Raciais, História e 

Cultura Africana e Afro-brasileira”, com a palestrante Iêda Leal82. Também 

foram realizadas atividade de formação dos profissionais da SME.  

Dentro da programação do evento Abolição Inacabada 2009 aconteceu a II 

Conferência Regional de Promoção e Igualdade Racial. A Conferência ocorreu no salão nobre 

da Câmara Municipal e reuniu representantes da sociedade civil, órgãos governamentais e 

representantes do Movimento Negro de Ribeirão Preto - SP e região. O objetivo do encontro 

foi definir diretrizes que possibilitariam o fortalecimento das políticas públicas de promoção 

da igualdade racial no Brasil. Foram eleitos trinta e um delegados para participar da II 

Conferência Estadual de Promoção e Igualdade Racial, que aconteceu em São Paulo - SP.  
                                                           
78

 Bacharel em Direito, atua no Ministério dos Direitos Humano e foi coordenadora de articulação política e 

direitos humanos na OnG Fala Preta - Organização de Mulheres Negras. Disponível em: 

<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4304720E6>. Acesso em: 20 jan. 2018.  
79

 Doutor em Ciências Sociais pela UERJ, e coronel reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ocupou os 

cargos de coordenador de Segurança, Justiça, Defesa Civil e Cidadania (2000-2002), presidente do Instituto de 

Segurança Pública (2003), e secretário de Estado de Direitos Humanos (2003-2006). Disponível em: 

<http://www.leapbrasil.com.br/integrante/jorge-da-silva/>. Acesso em: 28 jan. 2018.  
80

 Arquiteto, produtor cultural, militante do Movimento Negro, e presidente da Fundação Cultural Palmares 

(MinC). Disponível em: < http://tvbrasil.ebc.com.br/3a1/episodio/zulu-araujo-presidente-da-fundacao-palmares-

fala-de-seu-trabalho>. Acesso em: 25 jan. 2018.  
81

 Apresentador do Programa Passarela do Samba, da TV Gazeta. Atuou como presidente da União das Escolas 

de Samba Paulistanas (UESP) por quatro anos e como presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de 

São Paulo (LIESP) por 10 anos.  
82

 Pedagoga, Especialista em Métodos e Técnicas de Ensino, e coordenadora educacional do Centro de 

Referência Negra Lélia Gonzáles. Disponível em: 

<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4550167D7>. Acesso em: 05 jan. 2018.  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4304720E6
http://www.leapbrasil.com.br/integrante/jorge-da-silva/
http://tvbrasil.ebc.com.br/3a1/episodio/zulu-araujo-presidente-da-fundacao-palmares-fala-de-seu-trabalho
http://tvbrasil.ebc.com.br/3a1/episodio/zulu-araujo-presidente-da-fundacao-palmares-fala-de-seu-trabalho
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4550167D7
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Mesmo ocorrendo uma ação de formação docente, o evento Abolição Inacabada 2009, 

e a II Conferência Regional de Promoção e Igualdade Racial no primeiro semestre de 2009, 

bem como a manutenção do cargo de Assessora Técnica Educacional, não se manteve o 

mesmo compromisso em garantir a continuidade e, principalmente, a ampliação das políticas 

públicas de promoção da igualdade racial nas diversas secretarias do município, tão pouco o 

aprofundamento das ações relacionadas à implementação da Lei 10.639/2003 na SME. A fala 

da Assessora evidencia os motivos que a fizeram deixar o cargo:  

 

“[...] havia o compromisso em me manter na Secretaria de Educação, mas não em 

garantir as mesmas condições de trabalho e a continuidade das ações [...] depois de 

alguns meses tentando dialogar com a professora Débora, o Centro Cultural 

Orùnmilá fez uma reunião [...] como ela não quis cumprir o compromisso assumido, 

de ampliar as ações, dar continuidade, eu apresentei minha Carta Aberta e sai. É 

assim, a gente faz isso porque a gente é militante [...]” (Assessora Técnica 

Educacional).  

  

Em sua Carta Aberta
83

 (ANEXO T) aos profissionais da SME e à sociedade ribeirão-

pretana, a Assessora Silvany Euclênio Silva explicitou os motivos que a levaram a sair da 

SME e relatou as ações que foram desenvolvidas durante o período no qual esteve à frente dos 

trabalhos direcionados à implementação da Lei 10.639/2003. De acordo com este documento, 

os motivos do seu pedido de exoneração estavam relacionados: a recusa do executivo em 

estabelecer o diálogo com o Movimento Negro; em dar continuidade às políticas públicas de 

promoção da igualdade racial; em conversar sobre o acordo assinado publicamente com o 

Centro Cultural Orùnmilá, durante a campanha, prometendo a criação de uma Secretaria de 

Promoção da Igualdade Racial.  

 Além da recusa em manter o diálogo com o Movimento Negro e garantir o 

cumprimento do compromisso assumido publicamente, a atual administração suspendeu as 

políticas públicas que já estavam sendo realizadas sem apresentar razões para isso. Para a 

Assessora, seria uma indignidade continuar compondo com um governo que insistia em 

                                                           
83

 Sua Carta Aberta foi publicada em portais de notícia do Movimento Negro, tais como o Geledés - Instituto da 

Mulher Negra. Disponível em:<https://www.geledes.org.br/carta-aberta-por-profa-silvany-euclenio/.>. Acesso 

em 10 dez. 2017. E também foi publicada no AfroPress - Agência de Notícias. Disponível em: 

<http://www.afropress.com/post.asp?id=11526.>. Acesso em 10 dez. 2017.   

https://www.geledes.org.br/carta-aberta-por-profa-silvany-euclenio/
http://www.afropress.com/post.asp?id=11526


133 

 

ignorar a história e as demandas do povo negro. Desta forma, de acordo com a Portaria Nº 

0909 foi oficializado o seu pedido de exoneração, em 25 de junho de 2009.  

 

 4.2 Período do segundo semestre de 2009 a 2011 

 

O segundo período de ações desenvolvidas pela SME, iniciou-se no segundo semestre 

do ano de 2009. A Secretária Municipal de Educação, Maria Débora Vendramini Durlo, 

convidou o professor universitário, Antonio Carlos Lopes Petean, para assumir o cargo de 

provimento em comissão de Assessor Técnico Educacional. A fala do referido Assessor 

contextualiza seu ingresso no trabalho assumido: 

 

“[...] eu dava aula de História da África, no curso de História [...] e a partir daí 

quando a Secretária, a Débora Vendramini, que também era professora na 

[instituição] ela me chamou, eu disse eu aceito, vamos lá. Então foi um convite da 

secretária, da Débora. [...]” (Assessor Técnico Educacional). 

  

A partir deste período não houve uma vinculação específica com nenhuma entidade do 

Movimento Negro. É importante salientar que no período anterior, a implementação da Lei 

10.639/2003, bem como o desenvolvimento de uma política pública direcionada à população 

negra no município iniciaram-se por meio de um compromisso assumido publicamente entre 

o Centro Cultural Orùnmilá e o prefeito Welson Gasparini, eleito em 2004. Uma das 

prerrogativas deste compromisso foi o desenvolvimento de uma política de promoção da 

igualdade racial, onde representantes do Movimento Negro estivessem atuando diretamente 

nas secretarias municipais, como foi o caso da indicação da primeira Assessora Técnica 

Educacional na SME.   

As ações desenvolvidas durante este período, segundo o Assessor, contaram com a 

 

“[...] a participação de professores, pesquisadores, de acadêmicos que eu trouxe para 

cá [SME]” (Assessor Técnico Educacional).  

 

Assim, neste período percebemos uma maior aproximação com instituições de ensino 

superior no processo de implementação da Lei 10.639/2003. De acordo com o Parecer 

CNE/CP 03/2004 os sistemas de ensino devem estabelecer uma articulação com os “[...] 
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estabelecimentos de ensino superior, centros de pesquisa, Núcleos de Estudos Afro-

Brasileiros, [...] visando à formação de professores para a diversidade étnico-racial [...]” 

(BRASIL, 2013, p. 97).    

  A Semana da Consciência Negra foi a primeira ação desenvolvida pelo novo 

Assessor no ano de 2009. O período no qual esteve vinculado à SME se estendeu até janeiro 

de 2012. Na sequência apresentaremos as ações desenvolvidas neste período levando em 

conta o ano em que foram realizadas, e o quadro a seguir sintetiza as ações desenvolvidas no 

segundo semestre de 2009. 

 

Quadro 12 – Ações desenvolvidas no segundo semestre de 2009 

 

Prefeita: Dárcy Vera 

Secretária Municipal da Educação: Maria Débora Vendramini Durlo 

Assessor Técnico Educacional: Antonio Carlos Lopes Petean 

ANO AÇÕES 

2009 

Semana da Consciência Negra. 

Projeto: A Escola vai ao cinema. 

Projeto: Novembro a Novembro: Consciência Negra Todos os Dias. 

Palestra: Projeto de Segurança Alimentar e Nutricional para populações 

Negras. 

Palestra: Políticas de Inclusão. 

Palestra: Espaços Negros e Identidade em Construção. 

Palestra: Imprensa Negra em São Paulo (séculos XIX e XX). 

Palestra: Patrimônio Imaterial e Preservação da Cultura Negra no Brasil. 

Curso: Histórias e Ritmos da Diáspora Negra - instrumentos, história, 

cantigas, danças e jogos.  

Fonte: Autor (2017) 

 

A Semana da Consciência Negra (ANEXO U) foi realizada pela SMC, SME e o 

Museu da Imagem e do Som - José da Silva Bueno (MIS). Foram desenvolvidos os projetos: 

“Novembro a Novembro: Consciência Negra Todos os Dias” e “A Escola vai ao Cinema”.  

Além dos projetos foram realizados os seguintes eventos: exposição de fotografia; 

exposição de Arte Naïf; ciclo de palestras e debates; Café Filosófico; oficina de trança; dança 

afro, canto e voz; lançamento do 1º Fest Doc – Negro na Sociedade Brasileira; apresentação 

musical e de dança Afro-brasileira; roda de Capoeira; espetáculo teatral; Fórum Municipal 
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sobre Políticas Públicas – Pró Diversidade; Programa: Construindo uma Identidade, do curso 

de Moda, do Centro Universitário Moura Lacerda; e o encerramento aconteceu com a edição 

especial do Projeto “Favela Toma Conta” na Vila Tecnológica, localizada no bairro Maria 

Casa Grande Lopes.  

De acordo com o Assessor, o encerramento com o Projeto “Favela Toma Conta” foi 

uma das ações mais significativa, desenvolvida no período em que esteve a frente da 

implementação da Lei 10.639/2003. Para ele, 

 

“[...] as atividades de dança, de música, de hip hop foi muito legal, ao ponto da 

molecada, chegar pra gente, e falar o seguinte: muito obrigado, pela primeira vez 

trouxeram alguma coisa aqui pra nós, pela primeira vez. Ali foi uma coisa muito rica, 

e você faz uma reflexão, [...] e a gente também se educa” (Assessor Técnico 

Educacional).  

 

Dentro desta extensa programação, algumas estavam destinadas especialmente aos 

docentes, gestores e alunos das escolas municipais, são elas: a realização de quatro palestras 

no Centro Cultural Palace (ANEXO V) e o Projeto “A Escola vai ao Cinema” (ANEXO X) 

que tratou de questão étnico-racial através da exibição de filmes sobre a temática e a 

realização de debates. O curso de formação continuada “Histórias e Ritmos da Diáspora 

Negra – instrumentos, história, cantigas, danças e jogos”, ministrado pelo professor Sérgio 

Luiz de Souza
84

, aconteceu no anfiteatro da Casa da Cultura, durante quatro encontros no 

período noturno. No Centro Cultural Palace, durante as palestras, foram realizadas exposições 

com os trabalhos produzidos pelos alunos das escolas municipais
85

, sobre a temática étnico-

racial.   

Durante o ano de 2010 a SME organizou seminários, viagens monitoradas, exposições, 

palestras e cursos de formação docente. O quadro a seguir sintetiza as ações desenvolvidas: 

 

 

 

 

                                                           
84

 Doutor em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), em 2010. 

Atualmente é professor adjunto no Departamento de Ciências Sociais, junto a Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR).  
85

 Durante o mês de novembro, as escolas municipais, apresentaram diversas ações relacionadas aos trabalhos 

desenvolvidos durante o ano letivo, sobre a temática étnico-racial. O Festival Sansakroma, realizado pela EMEF 

Prof. Dr. Domingos Angerami e a exposição artística de trabalhos dos alunos do CEMEI Eduardo Romualdo de 

Souza, são exemplos dessas ações.  
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Quadro 13 – Ações desenvolvidas em 2010 

 

Prefeita: Dárcy Vera 

Secretária Municipal da Educação: Maria Débora Vendramini Durlo  

Assessor Técnico Educacional: Antonio Carlos Lopes Petean 

ANO AÇÕES 

2010 

Seminário: Discutindo o Racismo e outras Formas de Preconceito. 

Exposição Fotográfica: Negros em vários movimentos. 

Visita monitorada ao Centro de Documentação, Cultura e Política Negra de 

Piracicaba.  

Curso: História, Cultura e Identidade nas Literaturas Africanas de Língua 

Portuguesa.   

Visitas monitoradas ao Museu Afro Brasil, ao Museu da Língua Portuguesa e a 

Pinacoteca em São Paulo – SP.   

Palestra: A Cultura Afro-brasileira na sala de aula.   

Oficina: Jogos de Origem Africana e suas derivações.  

Campanha: Consciência Negra em Cartaz - O que é Consciência Negra para 

Você? Palestra com o Prof. Dr. Dagoberto José Fonseca.  

Curso: Ritmos da Diáspora Negra.  

Curso: O Ensino de História da África: Reflexões sobre Racismo e Identidade.  

Semana da Consciência Negra.  

Projeto: Semana da Cultura Afro-brasileira.  

Visita monitorada ao Museu Afro Brasil, com os professores de Arte, História, 

Geografia, Língua Portuguesa, Educação Física e Matemática.  

Exposição: Emblemas Afro-Baianos de Rubem Valentim.   

Fonte: Autor (2017) 

 

O Seminário “Discutindo o Racismo e outras formas de Preconceitos” (ANEXO W), 

ocorrido em março de 2010, tinha o objetivo de debater o racismo, o preconceito e outras 

formas de discriminação existentes na sociedade brasileira. O evento também discutiu 

políticas públicas para a igualdade racial e estiveram presentes representantes da sociedade 

civil e do poder público. Na ocasião, como atividade paralela ao evento foi realizada a 

exposição fotográfica “Negros em vários movimentos”, no MIS.  

Assim, de acordo com o Parecer CNE/CP 003/2004 o dia 13 de maio, será o Dia 

Nacional de Denúncia contra o Racismo, e “será tratado como dia de denúncia das 

repercussões das políticas de eliminação física e simbólica da população afro-brasileira na 
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pós-abolição, e de divulgação dos significados da Lei Áurea para os negros” (BRASIL, 2013, 

p. 95). Sabemos que o dia 13 de maio é pouco lembrado no cotidiano escolar, ou não é 

apresentado da forma como está proposto no Parecer. A realização de eventos que propiciem 

o debate e a reflexão é necessária para que possamos ressignificar esta data.  

No mês de abril, foi realizada uma visita monitorada (ANEXO Y) ao Centro de 

Documentação, Cultura e Política Negra em Piracicaba - SP. Na ocasião, cerca de quarenta 

docentes e gestores assistiram a uma apresentação do Grupo Batuque de Umbigada, do 

Projeto Casa do Batuqueiro, assistiram a vídeos culturais, e participaram de uma oficina 

vivenciando o Batuque de Umbigada. 

Durante quatros sábados do mês de maio, na Casa do Professor, foi realizado o curso 

“História, Cultura e Identidade nas Literaturas Africanas de Língua Portuguesa”, com duração 

de 36 horas (ANEXO Z). De acordo com a ementa os objetivos foram: discutir História e 

Cultura Afro-Brasileira a fim de se adequar a Lei 10.639/2003, que propõe a obrigatoriedade 

desse conteúdo no currículo oficial de ensino; estudar os diferentes paradigmas literários nos 

sistemas culturais dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), enfatizando 

questões artísticas, geográficas, históricas e culturais, e por fim refletir sobre a importância e a 

projeção das literaturas dos PALOP no contexto lusófono contemporâneo. O curso foi 

realizado pelas professoras Sabrina Rodrigues Garcia Balsalobre
86

 e Natali Fabiana da Costa e 

Silva
87

.  

Antecedendo a 10ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto – Um grande encontro 

de ideias, que aconteceu no período de 10 a 20 de junho, o Assessor disponibilizou aos 

gestores das escolas municipais uma lista (ANEXO AA), com indicações bibliográficas sobre 

a temática da História da África e da Cultura Afro-brasileira e Africana, e assim orientá-los 

para a aquisição de novos livros destinados as bibliotecas das escolas municipais.  

Cerca de cento e sessenta (170) professores que atuavam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental participaram, no mês de setembro, de visitas monitoradas ao Museu Afro Brasil, 

ao Museu da Língua Portuguesa e à Pinacoteca do Estado de São Paulo, no município de São 

Paulo - SP. Nos dias 23 e 30 de setembro, no período noturno foi realizada a palestra “A 

Cultura Afro-brasileira na sala de aula” pelas professoras Sabrina Rodrigues Garcia 

Balsalobre e Natali Fabiana da Costa e Silva. As palestras aconteceram no auditório da 

                                                           
86

 Mestre em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

(UNESP), e Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela mesma Universidade. Atualmente é pós-

doutoranda na área de Linguística Histórica. 
87

 Graduada em Letras, Mestre em Estudos Literários (2010) pela UNESP, de Araraquara, e Doutora em Estudos 

Literários (2015) pela mesma universidade.  
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EMEFEM Prof. Alfeu Luiz Gasparini, e foram organizadas em conjunto com a equipe de 

formação docente da Casa do Professor, juntamente com o Assessor responsável pela 

implementação da Lei 10.639 no município.  

A Casa da Ciência Galileu Galilei e as Coordenadorias de Área da SME realizaram, 

durante o mês de setembro, o Projeto: Saber em Ação. Foram oferecidos aos professores, 

diversos cursos de curta duração e oficinas, todos eles voltados para a prática de ensino. Os 

jogos africanos foram tema da oficina “Jogos de Origem Africana e suas derivações” e obteve 

um grande número de professores inscritos, e por isso foi oferecida novamente no mês de 

novembro. Os professores conheceram a origem e as regras de diversos jogos africanos, 

dentre eles o Kalah, que já era conhecido pelos professores de Educação Física e o mesmo 

fazia parte das modalidades do Campeonato Interno da Rede Municipal de Ensino 

(CIREM)
88

. Assim, de acordo com o Assessor, os jogos de origem africana foram enviados 

para a Casa da Ciência para conhecimento, avaliação utilização dos professores responsáveis 

pela Coordenação de Área.  

No mês de setembro foi lançada a quarta Campanha Consciência Negra por meio do 

concurso de cartazes “Consciência Negra em Cartaz - O que é Consciência Negra para 

Você?”. A Prefeitura de Ribeirão Preto, por intermédio da SME e SMC, em parceria com o 

Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e a Assessoria de Gênero 

e Etnia da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, desenvolveram esta campanha 

cultural no município, objetivando a discussão sobre o tema da Consciência Negra e 

proporcionando o envolvimento da população em geral, e especialmente os educandos das 

escolas de Educação Básica. No evento de lançamento da campanha o professor Dagoberto 

José Fonseca
89

 foi convidado a proferir uma palestra sobre a temática, tendo como 

mediadores a professora Elisa Lucas Rodrigues
90

 e p Assessor Leandro Rosa
91

. O evento foi 

realizado na EMEFEM Prof. Alfeu Luiz Gasparini.  

Durante o mês de outubro e novembro foi realizado o curso “Ritmos da Diáspora 

Negra” (ANEXO BB), na Casa do Professor, ministrado pelo professor Sérgio Luiz de Souza 

e com contribuição de Júlio César Balbino. Conforme a ementa, os objetivos do curso foram: 

propiciar um contato criativo com as culturas de matriz africana constituintes da realidade 
                                                           
88

 O CIREM é uma competição esportiva que reúne alunos das escolas municipais de ensino fundamental, 

realizada anualmente pela SME, na qual os alunos disputam diversas modalidades esportivas.  
89

 Livre Docente em Antropologia Brasileira pela UNESP, Campus de Araraquara, em 2014. Atualmente é 

docente na Faculdade de Ciências e Letras, no Departamento de Antropologia, Política e Filosofia, da UNESP.    
90

 Professora e presidenta do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra 

(CPDCN) do Governo do Estado São Paulo.  
91

 Assessor de Cultura para Gêneros e Etnias da Secretaria da Cultura, do Governo do Estado de São Paulo.  
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social brasileira e das Américas; desconstruir visões estigmatizadas e estereótipos a respeito 

das culturas e da historicidade das populações negras do Brasil e das Américas; obter por 

intermédio das músicas e da percussão contatos dos participantes com ritmos, instrumentos e 

cantigas; vivenciar e distinguir ritmos afro-americanos e afro-brasileiros por meio da 

percussão a da música; contextualizar historicamente parte da produção cultural dos 

afrodescendentes no Brasil e nas Américas; realizar uma abordagem da produção musical, 

sugerindo que os participantes discutam os conteúdos presentes em suas letras; e organizar 

debates a respeito da relevância da musicalidade na formação da identidade das populações 

afrodescendentes e dos demais grupos presentes no contexto brasileiro e americano.   

O Assessor Antonio Carlos Lopes Petean, também ministrou cursos de formação 

docente, dentre eles o minicurso “O Ensino de História da África: Reflexões sobre Racismo e 

Identidade” (ANEXO CC), no qual abordou os seguintes tópicos: o Apartheid na África do 

Sul; as representações construídas pelo europeu sobre o negro e o continente africano; as 

representações dos viajantes e jesuítas sobre os nativos, o negro e os mestiços entre os séculos 

XVI e XIX; Nina Rodrigues e o discurso do  darwinismo social; a obrigatoriedade do ensino 

de história da África e da cultura afro-brasileira; Angola e Reinos Africanos.   

Na Semana da Consciência Negra
92

, entre os dias de 16 a 19 de novembro de 2010, foi 

realizado um evento na EMEFEM Prof. Alfeu Luiz Gasparini. Houve a exibição do 

documentário Ôrí (1989) de Raquel Gerber, apresentando a história dos movimentos negros 

no Brasil entre 1977 e 1988; a palestra “Cultura Negra no Brasil por meio do documentário 

Ôrí” seguida de debate; apresentação musical; e uma exposição de Máscaras Africanas.  

Ainda no mês de novembro, a SME sugeriu que as escolas desenvolvessem o projeto 

“Semana da Cultura Afro-brasileira” (ANEXO DD), com o objetivo de conhecer, respeitar e 

valorizar a cultura afro-brasileira; valorizar as formas de produção artística e cultura dos afro-

brasileiros; e promover o conhecimento dos usos e costumes afro-brasileiros. Foram propostas 

diversas atividades para serem desenvolvidas ao longo da Semana da Consciência Negra. As 

escolas deveriam, ao final das atividades, realizar uma exposição com os trabalhos 

desenvolvidos pelos alunos. 

Os professores de Arte, História, Geografia, Língua Portuguesa, Educação Física e 

Matemática realizaram uma visita monitorada ao Museu Afro Brasil, no mês de novembro. 

Nesta visita a programação previa uma visita orientada por monitores do museu, bem como 

                                                           
92

 O evento foi realizado pelo Assessor Técnico Educacional responsável pela implementação da Lei 10.639, em 

conjunto com os coordenadores de Área de História e Geografia.  
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palestras e oficinas que tinham como objetivo aprofundar as reflexões a respeito das temáticas 

apresentadas pelo acervo da exposição. Neste ano, foram realizados momentos formativos, 

nos quais as ações educativas foram realizadas em espaços de museus. Estas visitas 

monitoradas possibilitam a reflexão e o aprofundamento teórico das temáticas referentes à 

educação das relações étnico-raciais.  

O Museu de Arte de Ribeirão Preto (MARP) recebeu a exposição “Emblemas Afro 

Baianos de Rubem Valentim” do artista plástico Rubem Valentim, durante o mês de 

novembro.  O evento foi realizado em parceria com a Prefeitura de Ribeirão Preto, a 

Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, o Sistema Estadual de Museus e o Museu Afro 

Brasil. A exposição fez parte do Projeto “De novembro a novembro, consciência negra todos 

os dias”, desenvolvido pela SMC.  

 

Figura 3 - Rubem Valentim, Sem título, 1989 

 

 

Fonte: Autor 

 

O ano de 2011 foi o último ano de atuação do Assessor, neste período foi realizado o 

1º Concurso Fotográfico Estudantil, bem como palestras e oficinas. A Comissão de 

Coordenação e Acompanhamento das Políticas de Ações Afirmativas para Afrodescendente 

recebeu novos membros, com o objetivo de dar continuidade às políticas de promoção da 

igualdade racial no município. O quadro a seguir sintetiza as ações realizadas neste ano: 
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Quadro 14 - Ações desenvolvidas em 2011 

Prefeita: Dárcy Vera 

Secretária Municipal da Educação: Maria Débora Vendramini Durlo  

Assessor Técnico Educacional: Antonio Carlos Lopes Petean 

ANO AÇÕES 

2011 

1º Concurso Fotográfico Estudantil para alunos do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio das escolas públicas e particulares do município de Ribeirão 

Preto. Tema: Negros em Vários Movimentos - Um Olhar Infanto-juvenil. 

Visita da ministra Luiza Bairros, da SEPPIR para participar de um encontro 

com gestores e integrantes do Movimento Negro do município e da região.  

Lançamento da Campanha Nacional: Igualdade Racial é pra valer.  

Palestra: Organizações Negras e Identidade no Nordeste Paulista e Triângulo 

Mineiro. Palestra: Racismo. 

Portaria 0858/2011, nomeação de novos membros para a Comissão de 

Coordenação e Acompanhamento das Políticas de Ações Afirmativas para 

Afrodescendente.  

Entrega de livros para as escolas municipais.   

Oficina: Educação para as Relações Étnico-Raciais.  

Semana da Consciência Negra – 2011. 

1ª Exposição Fotográfica: Negros em Vários Movimentos - Um Olhar Infanto-

juvenil.  

 

Fonte: Autor (2017) 

 

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto por meio das SME, SMC, o MIS, e da 

Fundação Instituto do Livro promoveram o 1º Concurso Fotográfico Estudantil para alunos do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio das escolas públicas e privadas do município de 

Ribeirão Preto. O tema desenvolvido foi “Negros em Vários Movimentos – Um Olhar 

Infanto-juvenil”, contemplando as discussões sobre a temática da diversidade racial no Brasil, 

bem como a implementação da Lei 10.639/2003. O edital nº 003/2011 regulamentou o 
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concurso (ANEXO EE) 
93

 e o Assessor convidou todas as escolas municipais para participar 

deste concurso fotográfico.  

A ministra Luiza Bairros
94

, da SEPPIR, esteve no município, no mês de maio, para 

participar de um encontro com gestores e integrantes do Movimento Negro do município e da 

região, para discutir políticas públicas de promoção da igualdade racial. A finalidade do 

encontro foi promover a articulação entre os representantes dos governos e da sociedade civil, 

visando à ampliação dos convênios e das parcerias entre o governo federal e os governos 

estaduais e municipais. A prefeita Dárcy Vera esteve presente e destacou as ações que o 

município vem realizando no sentido da promoção da igualdade racial, dentre elas as visitas 

monitoradas ao Museu Afro Brasil em São Paulo; os cursos de formação continuada oferecido 

aos docentes; a aquisição de livros sobre a cultura afro-brasileira; o desenvolvimento do 

Projeto “Novembro a Novembro Consciência Negra todos os dias”; as atividades culturais, 

como a realização da 21ª edição do Projeto “Favela Toma Conta”; e o seminário Discutindo o 

Racismo e outras Formas de Preconceito. Na ocasião, a ministra Luiza Bairros, também 

apresentou a campanha nacional Igualdade Racial é pra valer 
95

, destacando a importância em 

envolver o maior número de atores sociais e a ampliação das ações de promoção da igualdade 

racial em nosso país.   

A PNPIR, desenvolvida pela SEPPIR a partir de 2003, tem por princípio a 

transversalidade, a descentralização e a gestão democrática. Neste sentido, de acordo com 

Ribeiro (2013, p. 192)  

Visando à descentralização como uma forma de articular as políticas entre os entes 

federativos, a existências do Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade 

Racial (FIIPIR) aponta para um importante arranjo institucional, uma vez que o 

Brasil possui 26 estados, 5.565 municípios, um Distrito Federal, e uma grande 

diversidade regional. A SEPPIR credencia órgãos vinculados a governos municipais 

                                                           
93

 Foram selecionados 30 trabalhos, nas categorias infantil e juvenil, dos quais foram premiados o primeiro e o 

segundo lugar de cada categoria. De acordo com o edital, os trinta alunos que tiveram seus trabalhos 

selecionados, iriam participar de uma viagem pedagógica e cultural com visita técnica ao Centro Histórico do 

Município de Bananal - São Paulo, e ao Quilombo do Campinho da Independência no Município de Paraty - Rio 

de Janeiro.   
94

 Luiza Bairros (1953-2016) foi formada em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Doutorado em Sociologia 

pela Universidade de Michigan, nos EUA. Foi militante do MNU, desde 1979, participou de projetos no âmbito 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Além disso, foi Secretária da Secretaria de 

Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia (SEPROMI), e durante o primeiro governo da presidente 

Dilma Roussef, ocupou o cargo de ministra da SEPPIR. 
95

 Esta campanha foi lançada em 2011, pela SEPPIR e tinha o objetivo convocar a população brasileira em se 

engajar no combate ao racismo. Neste ano foi instituído pela ONU, o Ano Internacional dos Povos 

Afrodescendentes, incentivando o desenvolvimento da campanha “Igualdade Racial é pra Valer” no Brasil. 

Disponível em: <http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/noticias/ultimas_noticias/2011/03/campanha-lancada-

pela-seppir-convoca-sociedade-para-o-combate-ao-racismo-sob-o-slogan-igualdade-racial-e-pra-valer>. Acesso 

em: 05 jan. 2018.  

http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/noticias/ultimas_noticias/2011/03/campanha-lancada-pela-seppir-convoca-sociedade-para-o-combate-ao-racismo-sob-o-slogan-igualdade-racial-e-pra-valer
http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/noticias/ultimas_noticias/2011/03/campanha-lancada-pela-seppir-convoca-sociedade-para-o-combate-ao-racismo-sob-o-slogan-igualdade-racial-e-pra-valer
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e estaduais por meio de um Termo de Adesão, com os objetivos de construir e/ou 

ampliar formas de capilaridade da PNPIR; promover a troca de experiências e a 

articulação entre os órgãos e os gestores públicos, identificando experiências 

comuns; contribuir para o fortalecimento dos órgãos similares à SEPPIR nas 

localidades.   

 

Assim, Ribeiro (2013) aponta para o crescimento das adesões ao FIPIR, fórum 

responsável pela articulação entre os três níveis de governo (federal, estadual e municipal) 

para implementação das políticas de promoção da igualdade racial. A visita da ministra Luiza 

Bairros, se dá neste contexto de ampliação da capilaridade das políticas de promoção da 

igualdade racial nos municípios brasileiros, a partir da adesão dos mesmos. É importante 

destacar o papel indutor da SEPPIR e a necessidade de sensibilizar estados e municípios para 

a relevância no desenvolvimento dessas políticas públicas em suas localidades. 

 No mês de maio foi organizado um encontro de formação continuada no qual foi 

realizada a palestra “Organizações Negras e Identidade no Nordeste Paulista e Triângulo 

Mineiro”, ministrada pelo professor Sérgio Luiz de Souza, e a palestra “Racismo (Séculos 

XIX e XX)”, ministrada pelo Assessor Antonio Carlos Lopes Petean. Este momento de 

formação foi oferecido aos professores de História e Geografia, na Casa da Ciência Galileu 

Galilei, realizado em parceria entre os coordenadores de Área das Ciências Humanas da SME 

e o Assessor responsável pela implementação da Lei no município.  

  

Figura 4- TR de História e Geografia 

 

Fonte: Autor (2017) 
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Mais uma vez as escolas municipais receberam bibliografias relacionadas ao tema das 

relações étnico-raciais na educação, da literatura africana na sala de aula e da diversidade 

étnico-cultural.
96

 Podendo, desta forma, diversificar e ampliar o acervo das bibliotecas 

escolares.  

A Casa da Ciência Galileu Galilei realizou mais uma etapa da formação continuada de 

professores de História, Geografia e Língua Portuguesa. A oficina “Educação para as 

Relações Étnico-Raciais” abordou o tema da História da África e questões contemporâneas 

sobre o continente, ministrada pelo próprio Assessor Técnico Educacional, responsável pela 

implementação da Lei 10.639/2003 no município, em parceria com os coordenadores da área 

das Ciências Humanas.  

No mês de agosto, o Assessor foi convidado pelo CME, a dar esclarecimentos sobre a 

implementação da Lei 10.639/2003, no município. No mês de outubro, o Assessor 

compareceu a uma reunião ordinária do CME e apresentou as ações que estavam sendo 

desenvolvidas pela SME. Na ocasião, os Conselheiros aprovaram o encaminhamento de ofício 

à Câmara Municipal de Ribeirão Preto, reforçando a necessidade da implementação da Lei 

10.639/2003.  

De acordo com o Assessor um fator que contribuiu para o desenvolvimento das ações 

direcionadas a formação docente foi o apoio recebido dos Coordenadores de Área que 

pertenciam à Casa da Ciência, além dos trabalhos realizados em parceria com a SMC, 

entretanto o apoio da SME, de maneira geral, ainda era tímido.   

 

“[...] um fator que contribuiu foi o apoio dos Coordenadores de Área da Casa da 

Ciência, que foi o que mais contribuiu. A secretária dava um apoio tímido, por que 

não tinha como negar, porque naquela época a pressão do Movimento Negro, pra 

acontecer era grande [...]” (Assessor Técnico Educacional).  

 

É importante destacar que as temáticas desenvolvidas nos cursos de formação docente, 

identificados até este momento, caminham no sentido da descolonização do currículo 

(GOMES, 2012, p. 105), entendemos que o silêncio sobre a questão racial foi rompido com a 

aprovação da Lei 10.639/2003, assim a mudança proposta por essa legislação possibilita a 
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 Os títulos entregues foram: Literaturas Africanas e Afro-brasileira na Prática Pedagógica, das autoras Iria 

Maria da Costa Amâncio, Nilma Lino Gomes e Miriam Lúcia dos Santos Jorge; Educação e Raça – Perspectivas 

políticas, pedagógicas e estéticas, organizado pelas autoras Anete Abramowicz e Nilma Lino Gomes; e 

Experiências étnico-culturais para a formação de professores, organizado pelas autoras Nilma Lino Gomes e 

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. 
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“construção de uma educação antirracista que acarreta uma ruptura epistemológica e 

curricular, na medida em que torna público e legítimo o “falar” sobre a questão afro-brasileira 

e africana”. Concordamos com o pensamento de Gomes (2012), quando apresenta o processo 

de descolonização do currículo e a superação da perspectiva eurocêntrica do conhecimento, 

para a autora este processo torna-se um desafio para a formação de professores, no sentido de 

que os docentes devem compreender o processo de ressignificação e politização do conceito 

de raça no contexto social brasileiro, uma vez que somente assim poderemos ter um processo 

de ruptura epistemológica e cultural na Educação.   

Neste sentido, além da descolonização do currículo e da superação da perspectiva 

eurocêntrica do conhecimento, é necessário que  

[...] todos os/as profissionais de educação, possam participar de processos de 

formação sobre essas agendas, ultrapassando uma abordagem restrita ao vínculo por 

adesão. Nesse sentido, coloca-se o desafio de aprimoramento permanente das 

estratégias metodológicas para trabalhar não somente com grupos de profissionais 

interessados nessas agendas, mas também aqueles resistentes a elas. Algo urgente ao 

se considerar o atual contexto brasileiro marcado pelo crescimento de forças 

políticas contrárias às agendas das diferenças, muito presentes entre as/os 

profissionais de educação (CARREIRA, 2015, p. 443).  

 

Em novembro aconteceu a Semana da Consciência Negra. No dia 16, no MIS
97

, 

aconteceu a 1ª Exposição Fotográfica “Negros em Vários Movimentos – Um Olhar Infanto-

juvenil”, juntamente com a premiação
98

 dos alunos que participaram do concurso fotográfico 

(ANEXO FF). No dia 17, no Centro Cultural Palace foi realizada a palestra “Literatura Afro-

brasileira em sala de aula” com o professor Rogério Andrade Barbosa
99

, e uma homenagem 

ao militante negro ribeirão-pretano e teatrólogo Pedro Paulo da Silva, o evento contou com a 

apresentação dos alunos do Centro Cultural Isègun.
100

 

 O Assessor esteve vinculado à SME até o final de 2011, quando solicitou sua 

exoneração, por motivo de ter sido aprovado em concurso como docente em uma 
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 Museu da Imagem e do Som “José da Silva Bueno”, localizado no Morro do São Bento. Disponível em: 

<http://www.mis.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/i14museuimagem.php>. Acesso em: 18 jan. 2018.   
98 Trabalhos premiados na categoria infantil: primeiro lugar a fotografia da aluna Ludmila Izo da Silva da Emef 

Prof. Dr. Waldemar Roberto com a foto intitulada “Som que Ecoa no Mundo” (2011) e em segundo lugar a 

fotografia do aluno Alder Alves de Freitas da Emef Prof. Dr. Waldemar Roberto com a foto intitulada 

“Movimento da Arte” (2011). Trabalhos premiados na categoria juvenil: primeiro lugar a fotografia do aluno 

Sheriman Alves Botelho da Emef Prof. Paulo Freire com a foto intitulada “Semelhança” (2011) e em segundo 

lugar a fotografia da aluna Ana Clara Florão da Emef Profa. Maria Ignês Lopes Rossi com a foto intitulada 

“Estudo” (2011). Atualmente as fotografias premiadas fazem parte do acervo do MIS.   
99

 Professor, escritor, contador de histórias e foi voluntário das Nações Unidas na Guiné-Bissau, África. Pós-

Graduação em Literatura Infantil Brasileira pela UFRJ. Trabalha com histórias do folclore brasileiro e na área de 

Literatura Afro-Brasileira e Africana, além de programas de incentivo à leitura.  
100

 Isègun - Centro de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento da Cultural Afro-brasileira, conhecido como Centro 

Cultural Isègun, fica localizado no Jardim Prof. Antônio Palocci.  

http://www.mis.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/i14museuimagem.php
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universidade pública. A partir deste momento, iniciamos o terceiro e último período de nossa 

pesquisa que compreende os anos de 2012 até 2016.  

 

4.3 Período de 2012 a 2016 

 

O início desse período se dá com a nomeação da nova Assessora Técnica Educacional, 

Rosana de Lourdes Alves Monteiro da Silva, responsável em dar continuidade à 

implementação da Lei 10.639/2003 no município. De acordo com a nova Assessora, seu nome 

foi recomendado à SME pelo Assessor que estava no cargo anteriormente, pela Secretária e 

servidores municipais da Divisão de Patrimônio da SMC, além do reconhecimento das ações 

desenvolvidas na SME quando da sua atuação como monitora de capoeira.    

Assim que chegou à SME, a Assessora indagou sobre a existência de um “núcleo, 

setor ou comissão” que estivesse responsável pelas ações destinadas à implementação da Lei 

10.639/2003 no município. Esta é uma indagação pertinente, levando em consideração o que 

preconiza o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, porque dentre as incumbências das secretarias municipais de educação uma é 

instituir equipes técnicas permanentes. Uma das metas de implementação, que diz respeito às 

condições institucionais, isto é, “criar e ampliar equipes técnicas responsáveis pela 

implementação e acompanhamento da lei, com condições adequadas de trabalho, 

institucionalizadas no âmbito das Secretarias de Educação” (BRASIL, 2013, p. 69). Desde a 

primeira nomeação, no ano de 2005, os responsáveis pelo desenvolvimento das ações de 

implementação sempre ocuparam cargos comissionados, e estavam ligados diretamente ao 

Gabinete do Secretário da SME. Não identificamos até este momento a ampliação da equipe, 

ou a criação de um núcleo ou departamento responsável pela implementação no âmbito da 

SME, e entendemos que esta ação fortaleceria o processo de implementação da Lei, portanto 

esta temática já poderia estar institucionalizada na estrutura organizacional da secretaria, 

garantindo a continuidade das ações, seu “enraizamento” (GOMES, 2012a) e a efetiva 

implementação da Lei no município.  

Uma das primeiras preocupações da Assessora estava relacionada à formação 

continuada dos docentes, assim no decorrer do ano de 2012 foram realizados cursos de 

formação, palestras e festivais culturais, cujas ações, desenvolvidas ao longo deste ano, estão 

representadas no quadro a seguir.  
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Quadro 15 - Ações desenvolvidas em 2012 

Prefeita: Dárcy Vera 

Secretária Municipal da Educação: Maria Débora Vendramini Durlo  

Assessora Técnica Educacional: Rosana de Lourdes Alves Monteiro da Silva 

ANO AÇÕES 

2012 

Curso de Extensão: Diversidade Étnico-racial, Sexual e Cultural.  

Palestra: História da Capoeira em Ribeirão Preto.  

Palestra: A capoeira na sala de aula.  

Palestra: Dança Afro e Educação.  

Palestra: A Capoeira e o desenvolvimento infantil.  

Palestra: Fragmentos da África no Brasil.  

Formação Docente: Os Griots na Trilha de Ribeirão Preto.  

Oficinas de: Capoeira, Dança Afro, Afoxé Máscaras Africanas, Descobrindo a 

África e construção de Xequerê.  

Projeto Sankofa - Ação Cultural.  

Ação Sankofa II – Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Viagem de premiação do 1º Concurso Fotográfico Estudantil: Negros em 

Vários Movimentos - Um olhar infanto-juvenil.  

Participação no 6º Prêmio Educar para a Igualdade Racial. 

Realização do V e VI Simpósio Regional de Educação Inclusiva.  

Festival de Cultura Afro Dandhara.  

 

Fonte: Autor (2017) 

 

A primeira ação desenvolvida pela Assessora foi a organização de um curso de 

formação docente. Inicialmente a intenção era oferecer cursos de formação com educadores e 

pesquisadores das universidades que estivessem envolvidos com a temática, entretanto a SME 

não disponibilizou recursos financeiros para tal ação formativa. É importante lembrar que o 

Decreto nº 210, de 10 de agosto de 2006, previa o desenvolvimento de um programa de 

formação docente, bem como a destinação de recursos para sua concretização. 

 De acordo com Carreira (2015, p. 166), a SECAD está comprometida com as agendas 

invisíveis, conflitivas e de baixa efetividade na política educacional, sendo assim essas 
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agendas sofrem resistência das escolas e dos sistemas de ensino, recebendo um tratamento 

residual pelas políticas universalistas, além de  

sofrerem inúmeras resistências na gestão educacional, não necessariamente 

traduzidas em manifestações explícitas contra suas propostas, mas em silêncio e 

omissão. É necessário considerar que essas agendas mobilizam diferentes tipos e 

níveis de conflito e resistência, podendo ter maior ou menor viabilidade conforme o 

contexto local e as forças políticas atuantes nele [...].  

  

Esta resistência impôs a Assessora à necessidade de organizar e ministrar os cursos de 

formação docente, assim como os demais cursos que foram oferecidos neste período. A 

primeira ação formativa foi realizada em conjunto com o Assessor responsável pela área de 

Gênero e Diversidade Sexual da SME. Nesta apresentação faremos referência apenas às ações 

destinadas à implementação da Lei 10.639/2003, no que diz respeito à educação das relações 

étnico-raciais e ao ensino de história e cultura afro-brasileira e africana.  

De acordo com a ementa, o curso de extensão “Diversidade Etnicorracial, Sexual e 

Cultural” foi estruturado a partir de “palestras e oficinas acerca da identidade cultural 

africana, e dos passos que a tornaram afro-brasileira, e a consequente formação da identidade 

nacional”. Objetivou instrumentalizar educadores e gestores para o cumprimento da Lei 

10.6339/2003 e suas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana; resgatar a história da 

contribuição do negro na construção da sociedade brasileira e possibilitar embasamento 

teórico para que os docentes pudessem incorporar a discussão da diversidade étnico-racial nos 

currículos escolares do ensino fundamental. O curso foi organizado em quatro (4) módulos de 

trinta (30) horas, totalizando cento e vinte horas (120) horas, foram oferecidas 30 (trinta) 

vagas e o mesmo foi realizado na Casa da Ciência Galileu Galilei, localizada no Bosque e 

Zoológico Municipal Dr. Fábio de Sá Barreto, no período noturno. 

Neste curso de extensão foram desenvolvidos os seguintes conteúdos: identidade 

docente; a Lei 10.639/2003 e a Lei 11.645/2008; o Parecer CNE/CP 03/2004 e a Resolução 

01/2004; a Educação enquanto direito de todos; a formação do povo brasileiro (Documentário 

O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro); a história do Afoxé; literatura afro-brasileira; a história 

do negro e da capoeira em Ribeirão Preto. Também foram realizadas palestras e oficinas 

dentre elas: oficina de Afoxé e de xequerê
101

; palestra “História da Capoeira em Ribeirão 

Preto”, palestra “A capoeira na sala de aula”; oficina de capoeira; oficina de dança afro; e a 

oficina de máscaras africanas em argila. 
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 O Xequerê tem sua origem na África, é um instrumento de percussão produzido a partir de uma cabaça seca 

cortada em uma das extremidades, e envolvida por uma rede de contas.   
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Durante o mês de novembro, na Casa da Cultura, foi realizado o Festival de Cultura 

Afro Dandhara, em parceria com o Centro Cultural Isègun. As ações desenvolvidas neste 

festival fizeram parte da programação de encerramento do Curso de Extensão “Diversidade 

Etnicorracial, Sexual e Cultural”. Na Casa da Ciência, no dia 13 de novembro, a professora 

Larissa Oliveira Gabarra
102

 ministrou a oficina “Descobrindo a África” para os alunos do 

Curso de Extensão e no dia seguinte foi realizada a palestra “Fragmentos da África no Brasil” 

no anfiteatro da Casa da Cultura.  A professora Larissa também disponibilizou a exposição 

fotográfica com imagens de danças e objetos etnográficos da República Democrática do 

Congo e fotografias da Congada em Minas Gerais. Durante o Festival também houve 

apresentações de dança e o batizado e graduação de capoeira. Todas as palestras e oficinas 

ministradas durante este curso de formação foram realizadas a partir da participação 

voluntária dos profissionais e do Centro Cultural Isègun.  

Ao final do Curso de Extensão os professores que participaram, apresentaram 

trabalhos que foram desenvolvidos em suas escolas com as temáticas abordadas durante a 

realização do referido curso.   

O curso de extensão “Diversidade Etnicorracial, Sexual e Cultural” também incluiu a 

distribuição do jogo paradidático “Os Griots na Trilha de Ribeirão Preto” 
103

 e a formação dos 

docentes. A formação foi ministrada por Sandra Regina Firmino Abdala
104

 que também falou 

sobre a história do povo negro na localidade.  

Este jogo é  

[...] uma alusão aos trilhos do trem, uma das marcas que representam o 

desenvolvimento da cidade, que, com esse transporte, não só propiciou o 

escoamento das riquezas produzidas com o plantio do café, mas também o aumento 

da população negra local [...] No jogo a história é contada, no imaginário, por seis 

Griots, termo que denomina sábios africanos que, ainda hoje perpetuam a história 

oral e sua ancestralidade [...]. Historicamente, a comunidade negra viveu ciclos de 

expulsão e retorno ao centro da cidade [...] A conquista desse espaço público só foi 

possível por conhecimento, força e articulação do Movimento Negro, cuja atuação 

em nossa cidade adquire expressão social a partir dos anos de 1920.  O referido jogo 

é resultados de pesquisas realizadas sobre o assentamento da população negra e a 
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 Doutora pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), em História Social. A partir de 

2000 estuda a Congada. Foi bolsista do Museu Real da África Central, em Tervuren, na Bélgica, entre os anos de 

2005 e 2008. Docente na UERJ e na Universidade Federal Fluminense (UFF), onde leciona História da África e 

Práticas Educativas. 
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 Coordenação do projeto: Rosana de Lourdes Alves Monteiro da Silva; pesquisa histórica, elaboração do texto 

e formação docente: Sandra Regina Firmino Abdala; Revisão do texto: Amir Abdala, Lilian Rodrigues de 

Oliveira Rosa e Michele Cartolano de Castro Silva; Ilustração: Macalé; Design e editoração: Cordeiro de Sá. 

Este jogo foi selecionado no ano de 2011, pela SMC, através do Programa de Incentivo a Cultura (PIC) e visava 

selecionar projetos artísticos e culturais que estivem em conformidade com o Plano Municipal de Cultura 

(PMC). 
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 Sandra Regina Firmino Abdala, formada em História é funcionária da Divisão de Patrimônio Cultural da 

SMC e atua como pesquisadora e educadora patrimonial.  
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condição de relativa invisibilidade social a que os afrodescendentes foram 

submetidos em Ribeirão Preto – SP. [...] No centro da cidade, área em que se 

dificultava a circulação da população negra, os afrodescendentes fizeram da Praça 

XV de Novembro o seu marco de resistência política, social e cultural. [...] A 

proposta dessa prática pedagógica é promover o registro dos bens culturais como a 

capoeira, o reisado, o carnaval, a praça XV, o quarteirão paulista, os córregos Retiro 

e Ribeirão Preto, bairros da cidade e ofícios (saberes e fazeres), dentre outros. 

(SILVA; ABDALA; MELLO, 2014, p. 102-103).  

 

É importante destacar tal formação em especial, considerando que no jogo a localidade 

e a história do negro foram os pontos centrais, já que trouxe como personagem principal a 

população negra e sua importância para a formação do patrimônio histórico e cultural do 

município. De acordo com o Parecer CNE/CP 003/2004 ações educativas de combate ao 

racismo tem por princípio o desenvolvimento da “[...] educação patrimonial, aprendizado a 

partir do patrimônio cultural afro-brasileiro, visando a preservá-lo e difundi-lo [...]” 

(BRASIL, 2013, p. 93), e os sistemas de ensino devem providenciar o “[...] registro da 

história não contada dos negros brasileiros, tais como em remanescentes de quilombos, 

comunidades e território negros urbanos e rurais [...]” (BRASIL, 2013, p. 96), para assim 

desenvolver o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em suas escolas.  

Proporcionar a educação patrimonial, de acordo com este documento é uma ação 

educativa de combate ao racismo e à discriminação, na medida em que valoriza, preserva e 

difunde o patrimônio cultural afro-brasileiro e assim registra a história que não foi contada 

pela historiografia tradicional. Este jogo revelou a história local que não está presente nos 

livros didáticos de maneira geral. Assim, cabe aos sistemas municipais de ensino  

Produzir e distribuir regionalmente materiais didáticos e paradidáticos que atendam 

a valorizem as especificidades (artísticas, culturais e religiosas) locais e regionais da 

população e do ambiente, visando ao ensino e à aprendizagem das relações étnico-

raciais (BRASIL, 2013, p. 32). 

  

Desta forma, cabe a SME produzir materiais didáticos e paradidáticos que valorizem a 

localidade e suas especificidades, bem como possibilite o resgate da história da população 

negra no município. Em 2010, a SECAD lançou Yoté: O Jogo da Nossa História. Este jogo 

“conta a vida e obra de personagens brasileiros, tais como: Chiquinha Gonzaga, Mãe 

Menininha, Pixinguinha, Zumbi dos Palmares, dentre outros. Além disso, abre a possibilidade 

de incluir personalidades da própria localidade [...]” (BRASIL, 2010c, p. 4), que busca 

resgatar a história dos afro-brasileiros. Neste sentido os dois jogos, são exemplos de como 

trazer a história de personalidades negras que não estão registradas nos livros didáticos, para 
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as salas de aulas, e assim desenvolver um trabalho pedagógico com a educação patrimonial e 

a história do negro na localidade.  

 

Figura 5 – Tabuleiro do Jogo Griots – na Trilha de Ribeirão Preto 

 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

Durante os meses de maio a novembro, a EMEI Carmem Aparecida de Carvalho 

Ramos, localizada no Jardim Paiva, participou do projeto Sankofa – Ação Cultural (ANEXO 

GG). Segundo a Assessora, o referido projeto foi desenvolvido nesta escola de educação 

infantil com autorização da SME. Este projeto foi apresentado à SMC, por meio do PIC 
105

, 

no ano 2012, pelo Isègun - Centro de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento da Cultura Afro-
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brasileira, e foi inspirado nas ações desenvolvidas pela Assessora quando da sua atuação 

como monitora de capoeira em escolas municipais, cujo objetivo era, também, valorizar a 

história e a cultura afro-brasileira no currículo escolar por meio da capoeira. O projeto 

consistia em realizar oficinas de teatro (afro-literatura), capoeira, maculelê, percussão, afoxé e 

artes plásticas, no Jardim Paiva, atendendo crianças e jovens desta localidade. Desta forma, o 

ensino da história e cultura afro-brasileira, era valorizado bem como a referência à história e à 

cultura do povo negro no município. As oficinas também desenvolveram o ensino de cantigas 

e coreografias, além da confecção de instrumentos e indumentárias. Ao final do projeto foi 

realizada uma Mostra Cultural com as produções dos alunos.  

A Ação Sankofa II – Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (ANEXO 

HH) foi realizada no mês de junho. O evento foi direcionado aos gestores das escolas 

municipais, com o objetivo de socializar e apresentar as atividades educacionais 

desenvolvidas pelas escolas EMEF Prof. Domingos Angerami, EMEF Geralda de Souza 

Espin e EMEF Waldemar Roberto, visando ao ensino de história e cultura afro-brasileira e 

africana e desta forma, sensibilizar os gestores educacionais para o fortalecimento da 

implementação da Lei 10.639/2003 no município. Essas ações já foram desenvolvidas nestas 

escolas, em anos anteriores, com o envolvimento da Assessora enquanto monitora de capoeira 

e coordenadora do Centro Cultural Isègun. Segundo a fala da Assessora: 

 

“Quando eu cheguei na secretaria, eu queria falar de capoeira e falar das ações que 

tinham sido desenvolvidas, e que dava para desenvolver [nas escolas.], porque nós 

ganhamos prêmios do CEERT em razão das ações que foram desenvolvidas, [...] tinha 

o envolvimento do professor de arte, do professor de geografia, e as professoras dos 

anos iniciais do ensino fundamental [...]” (Assessora Técnica Educacional).  

 

Apresentar as ações que já haviam sido realizadas, em escolas municipais, para os 

gestores, era uma forma de incentivar o desenvolvimento de ações que regatassem a história e 

a cultura afro-brasileira, tendo a capoeira como um tema gerador. 

No mês de setembro, foi organizada a viagem pedagógica e cultural como parte da 

premiação do 1º Concurso Fotográfico Estudantil “Negros em Vários Movimentos – Um 

olhar infanto-juvenil”. Entretanto, a proposta inicial foi alterada e aos alunos classificados e 

premiados foi oferecida uma viagem para o Museu do Ipiranga, em São Paulo - SP, e para o 

Centro de Documentação Cultural de Piracicaba, em Piracicaba - SP.  
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A SME foi representada no 6º Prêmio Educar para a Igualdade Racial, realizado em 

novembro, no Sesc Vila Mariana, no município de São Paulo, capital paulista. A Assessora 

foi acompanhada por duas professoras e participaram do evento para conhecer novas 

propostas de ação e metodologias pedagógicas que fortalecessem a aplicação da Lei 

10.639/2003 e 11.645/08. Durante o evento assistiram à apresentação “Boas práticas de 

Igualdade Racial na Escola” e participaram de uma conferência com o professor Kabengele 

Munanga
106

 sobre a mesma temática, o evento também contou com a presença da ministra 

Luiza Bairros. É importante destacar que, nas edições de 2009 e 2010 do Prêmio Educar, 

projetos desenvolvidos em escolas municipais do município, já haviam sido premiados.  

A Coordenação de Educação Especial, da SME, promoveu, no ano de 2012, dois 

Simpósios Regionais de Educação Inclusiva. Desde 2003, o município de Ribeirão Preto - SP, 

foi escolhido como polo regional de divulgação e implementação da Educação Inclusiva.   

Desde então, o município promove simpósios para a formação de gestores e 

educadores com o propósito de desenvolver sistemas educacionais inclusivos. Em 2011, a 

SME criou uma comissão para desenvolver o “Programa Educação Inclusiva: Direito a 

Diversidade” proposta pela SECADI
107

. Nesta comissão, além da Educação Especial, também 

estavam representadas a EJA e a Educação para as Relações Étnico-Raciais, e a partir de 

2013, a SME deveria incluir estas temáticas nos eventos para formação de gestores e 

docentes. O quadro a seguir apresenta as ações desenvolvidas durante o ano de 2013.  
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 Antropólogo, Doutor em Antropologia Social, foi professor titular da Universidade de São Paulo.  
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 A SECADI, atualmente articula políticas educacionais nas áreas de alfabetização e educação de jovens e 

adultos, educação ambiental, educação em direitos humanos, educação especial, do campo, escolar indígena, 

quilombola e educação para as relações étnico-raciais.  
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Quadro 16 – Ações desenvolvidas em de 2013 

 

Prefeita: Dárcy Vera 

Secretária Municipal da Educação: Maria Débora Vendramini Durlo  

Assessora Técnica Educacional: Rosana de Lourdes Alves Monteiro da Silva 

ANO AÇÕES 

2013 

II Curso de Extensão: Diversidade Étnico-Racial e Cultural.  

Projeto: Tupinique-se.  

Oficinas de: Pintura: Arte Naïf, escultura, xequerê, indumentária africana.  

Palestra: A capoeira no ambiente escolar.  

Mini-curso: África e Educação no Brasil - África Colonial e as Lutas de 

Independência dos países africanos.  

Curso de Diversidade Étnico-racial: Invisibilidade do Negro em Ribeirão 

Preto.  

VII Simpósio Regional de Educação Inclusiva com o tema: Um Olhar para 

as Diferentes Diferenças.  

III Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial, da região de 

Ribeirão Preto.   

7ª Primavera dos Museus.  

Projeto Entre Feiras - Ação Educativa África do Sul: Palestra de introdução 

África Contemporânea: Cultura, sustentabilidade e protagonismo africano.  

Diáspora Cultural – Práticas Pedagógicas na Rede Municipal de Educação.  

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Na fala da Assessora, o ano de 2013 foi um ano difícil em função da falta de verba 

para desenvolver as ações direcionadas à implementação da Lei, assim mais uma vez, o 

Cultural Isègun participou de maneira voluntária em momentos de formação docente.  

 

“[...] o ano de 2013, foi essa loucura, de não ter verba e eu ter que me virar, [...] teria 

apoio do pessoal [Centro Cultural Isègun], porque eles sempre colaboraram, todas as 

vezes que precisou [...] para dar uma oficina, que não foi uma, nem duas, foram 

várias vezes [...] [eles estavam presentes]” (Assessora Técnica Educacional).  
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Neste momento, a partir da fala da Assessora podemos delinear algumas 

considerações. Sabemos que a partir de 1997, com a instituição do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)
108

 

ocorreu um progressivo aumento no número de matrículas das escolas municipais. Conforme 

Pinto (2007, p. 881) com o aumento da participação dos municípios na educação básica, 

rompeu-se o equilíbrio entre os 

[...] alunos atendidos e a capacidade financeira dos municípios. Assim é que, embora 

os municípios já possuam uma matrícula na educação básica maior que aquela 

apresentada pelos estados, sua receita líquida de impostos é bem inferior àquela 

obtida pelos estados (cerca de três quartos), o que demonstra uma situação de grande 

fragilidade do atual sistema de financiamento. [...] O sistema de financiamento só 

não entrou em colapso porque o FUNDEF, e agora o FUNDEB, transferem recursos 

de uma esfera de governo para a outra, mas considerando que os fundos são 

transitórios, montou-se uma bomba de efeito retardado com data certa para explodir: 

31 de dezembro de 2020, quando finda o FUNDEB. Se nenhuma medida de caráter 

permanente for tomada neste ínterim, o país viverá naquela data uma grave crise no 

pacto federativo, pois os municípios ficarão com um número de alunos muito 

superior à sua capacidade de financiamento. 

 

Para o autor, mesmo considerando os avanços do FUNDEB, no que tange a educação 

básica e o fortalecimento do controle social, o novo fundo não resolveu a questão do 

financiamento da educação. É necessário que a União amplie sua participação no 

financiamento da educação básica.  

Se a União incluísse no fundo cerca de 1% do PIB e estados e municípios 

ampliassem a sua aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino em mais 

5% de sua receita líquida de impostos (o que geraria recursos adicionais da ordem de 

0,6% do PIB) estariam dados os primeiros passos para se garantir um gasto por 

aluno que propiciasse em cada escola do país um ensino com um padrão mínimo de 

qualidade (PINTO, 2007, p. 894-895).  

 

Desta forma, uma maior participação da União no financiamento da educação básica é 

necessária para que possamos chegar a um padrão mínimo de qualidade educacional. De 

acordo com Gomes (2012, p. 364), quando analisamos a implementação da Lei 10.639/2003, 

que alterou a LDBEN, contatamos também que o governo federal deve destinar “recursos 

financeiros para que as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação tenham condições 

adequadas para o cumprimento das metas” apresentadas no Plano Nacional das Diretrizes 
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 Em 2006, o FUNDEF foi substituído pelo FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
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Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Por fim, Carreira (2015, p. 285-286) apresenta uma reflexão necessária sobre o papel 

indutor do MEC, quando afirma que o “Ministério da Educação exerceu esse papel de forma 

distinta para suas diferentes políticas” o que a autora chamou de indução seletiva. Para as 

políticas estratégias, a indução do MEC foi pautada na articulação entre financiamento, 

assessoria técnica e avaliação externa. No caso das pautas desenvolvidas pela 

SECAD/SECADI  

[...] a indução se deu por meio das novas normativas elaboradas pelo Conselho 

Nacional de Educação, da criação de planos e políticas destinadas a acelerar a 

institucionalização dessas agendas, da formação continuada de docentes, do 

estimulo a criação de instâncias de participação com os sujeitos envolvidos nessas 

agendas e do financiamento, sobretudo destinados às modalidades (EJA, indígena, 

especial, campo e quilombola). Nesse segundo tipo de indução, a sensibilização, o 

convencimento e a pressão social exercem um peso muito grande para que a política 

se viabilize e a adesão do município e do Estado ocorra. Na maior parte das vezes, 

não há indicadores ou metas precisas, e o desempenho em relação a elas não impacta 

a imagem pública e a relação do município e do Estado com o MEC. [...] A 

convivência desses dois tipos de indução de política educacional pelo Ministério da 

Educação fragiliza o lugar das agendas da diversidade [...] O fato de a 

implementação dessas agendas não ser considerada efetivamente um indicador nas 

políticas de avaliação [...] compromete a implementação [...] (CARREIRA, 2015, p. 

286).  

   

Desta forma, além da indução seletiva praticada pelo MEC, a qual fragiliza o lugar da 

temática da diversidade, sabemos também que as pautas formuladas pela SECAD/SECADI 

enfrentam resistências por parte de Estados e municípios, por outro lado, a participação dos 

entes federados nos programas e ações concebidos por esta Secretaria se dá por adesão. De 

acordo com Carreira (2015, p. 285), diversas estratégias foram empregadas para sensibilizar 

Estados e municípios para importância das políticas de promoção da diversidade racial, 

entretanto, muitas vezes, gestores das Secretarias, municipais e estaduais, não reconhecem os 

sujeitos aos quais são destinadas as políticas da diversidade como sujeitos de direito.  

Assim sendo, além de uma necessária discussão sobre a participação da União no 

financiamento da educação básica e sobre o papel indutor do MEC, é pertinente também uma 

discussão sobre a forma de participação dos entes federados nos programas e ações 

concebidos pela SECAD/SECADI.  

 Voltando para nossa apresentação, durante o ano de 2013, foi organizado o II Curso 

de Extensão: “Diversidade Étnico-Racial e Cultural”. O curso foi organizado em quatro (4) 

módulos, totalizando cento e cinquenta (150) horas, sendo que trinta (30) horas foram 

utilizadas para a realização de um plano de trabalho na unidade escolar. Com 30 vagas 
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disponibilizadas, o curso foi ministrado entre os meses de março e novembro com objetivo de 

oferecer formação continuada aos docentes e gestores para o cumprimento das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das relações Étnico-raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana. O curso foi organizado em dois módulos 

temáticos: História e Cultura Afro-brasileira e História e Cultura Africana. 

Foram desenvolvidas atividades teóricas destacando o estudo sobre o continente 

africano, posteriormente os professores produziram materiais didáticos, dentre eles: quebra-

cabeça com o mapa do continente africano; jogo da memória; mapa do continente africano 

com diferentes texturas para a Educação Infantil, dentre outros. 

Com relação às atividades desenvolvidas no referido curso podemos citar o Projeto 

“Tupinique-se”, com oficinas de dança (Dança do Coco e o Batuque de Umbigada); 

brincadeiras cantadas da tradição brasileira e africana; oficinas de pintura, utilizando a arte 

Naif a partir da temática do negro na localidade; oficina de escultura; palestra com a temática 

da capoeira na Educação; e oficina de produção de xequerê e de indumentária africana.  

Aproveitando o momento de escolha do livro didático, pelo PNLD de 2013, foram 

organizadas oficinas nas quais os professores analisaram diferentes coleções didáticas do 

Ensino Fundamental levando em consideração as orientações presentes no Parecer CNE/CP 

003/2004.  

A professora Larissa Oliveira Gabarra, ministrou o minicurso “África e Educação no 

Brasil - África Colonial e as Lutas de Independência dos países africanos”. A proposta 

desenvolvida nesta formação foi conhecer alguns aspectos da história da África e sua relação 

com a história do Brasil, no que se refere à diáspora africana no Atlântico negro. As lutas de 

independência na África e o Pan-africanismo foram conteúdos que também foram 

desenvolvidos neste minicurso.  

Os professores, ao longo do curso, produziram materiais didáticos e desenvolveram 

novas práticas que puderam ser utilizadas em suas salas de aula; produziram um livro coletivo 

a partir de contos africanos; e elaboraram como trabalho de conclusão de curso uma proposta 

pedagógica direcionada à Educação das Relações Étnico-Raciais e à História Afro-brasileira e 

Africana.  

 Paralelamente ao II Curso de Extensão, a Assessora desenvolveu o Curso de 

Diversidade Étnico-racial com o tema da invisibilidade do Negro em Ribeirão Preto. O curso 

foi organizado com carga horária de cento e vinte horas (120), entre os meses de março e 

novembro, na Casa da Ciência Galileu Galilei e foram oferecidas (20) vagas. De acordo com a 



158 

 

ementa do curso, o objetivo foi produzir material didático e paradidático sobre a população 

negra na localidade, através de pesquisa histórica sobre a “personagem principal dessa 

narrativa, a população negra, com seus deslocamentos geográficos, seus assentamentos 

urbanos e rurais, e sua importância junto ao desenvolvimento social e econômico local”.  

A programação deste curso incluiu formação direcionada ao patrimônio material e 

imaterial do município; embasamento teórico sobre a história local; visita técnica ao Arquivo 

Público e Histórico de Ribeirão Preto, para conhecimento do acervo histórico disponível; e a 

realização de pesquisa e discussão sobre as possibilidades de elaboração de material didático a 

partir da história local.  

Em julho de 2013, a SME, por meio da Coordenadoria de Educação Especial, realizou 

o VII Simpósio Regional de Educação Inclusiva com o tema “Um Olhar para as Diferentes 

Diferenças”. Neste ano a temática da Educação das Relações Étnico-Raciais foi inserida nas 

discussões a partir da mesa temática
109

 “As Diferentes Diferenças: construindo a escola 

inclusiva na perspectiva da Educação Ambiental, Educação Étnico-racial e Diversidade 

Sexual”, e do curso temático
110

 “Educação para as Relações Étnico-raciais”. Ao final do 

evento, durante a plenária final foi construído um documento orientador ressaltando os 

princípios norteadores de uma escola inclusiva.  

A prefeitura, através da Secretaria Municipal da Casa Civil, em 13 de julho de 2013, 

realizou a III Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial - Democracia e 

Desenvolvimento: Por uma São Paulo Contra o Racismo. Por meio do Decreto nº 098/2013 

foi instituída a comissão responsável pela organização do evento. Os objetivos da conferência 

foram: avaliar os avanços, os desafios e as perspectivas das Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial; discutir as diretrizes para a implementação de políticas de Promoção da 

Igualdade Racial no âmbito regional e estadual; eleger 15 (quinze) delegados, para participar 

da III Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial, realizada entre 23 e 25 de 

agosto de 2013, em São Paulo - SP; e por fim discutir os mecanismos de institucionalização 

da promoção da igualdade racial, tendo em vista a implantação do SINAPIR. A conferência 

tratou dos seguintes temas: a Educação para democracia - Leis 10.639/2003 e 11.645/2008; 

racismo nas relações de trabalho: consequências e igualdade de oportunidades; a religiosidade 

                                                           
109

 Mesa temática: Renato Azevedo, da Universidade Católica de Santos (Unisantos); Valéria Cristina Motta; e 

Fabrício Gandini Caldeira do Instituto Maramar.   
110

 O referido curso foi ministrado pela professora Edna Martins, especialista em Psicologia da Educação na 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).  
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africana: resistência e construção da identidade; e por fim políticas de igualdade racial em 

âmbito estadual e municipal: avanços, desafios e estratégias para o enfrentamento do racismo. 

 A SMC, juntamente com a SME e o MIS, participou da 7ª Primavera dos Museus. A 

SMC inscreveu o MIS na modalidade de ação educativa levando em consideração que a SME 

- sua parceira nesta ação - já estava desenvolvendo ações direcionadas à formação docente na 

perspectiva do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana e da educação das 

relações étnico-raciais. Deste modo, os docentes de escolas públicas e privadas foram 

convidados a participarem de uma oficina de formação, ministrada por Carla Vannucchi
111

, 

sobre a relação entre fotografia, história e memória, e sua importância como documento 

histórico para registrar a história do povo negro na localidade. Na ocasião foi lançado o 

regulamento do II Concurso Fotográfico “Negro em Vários Movimentos – um olhar infanto-

juvenil”.   

Em 27 de setembro, nos Estúdios Kaiser de Cinema, foi realizada a atividade do 

projeto Entre Feiras
112

, com a Ação Educativa África do Sul. Nesta atividade foi realizada a 

palestra África Contemporânea: Cultura, sustentabilidade e protagonismo africano, pela 

palestrante Flora Pereira da Silva
113

. O objetivo desta palestra foi apresentar a África do Sul e 

sua diversidade étnica, país homenageado na 14ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, 

realizada em 2014, para gestores e professores do sistema municipal de ensino.  

 No mês de novembro, entre os dias 19 e 23, aconteceu o evento Diáspora Cultural – 

Práticas Pedagógicas na Rede Municipal de Educação (ANEXO II) organizado pela SME, 

SMC e Centro Cultural Isègun. O objetivo foi apresentar para a comunidade escolar, os 

projetos e atividades desenvolvidas pelas escolas, fortalecendo assim ações que contribuem 

com o conhecimento da história e da cultural afro-brasileira. Foi organizada uma exposição 

com os trabalhos desenvolvidos pelos alunos ao longo do ano e foram realizadas diversas 

oficinas culturais. O evento aconteceu nos Estúdios Kaiser de Cinema e recebeu a visita dos 

alunos do sistema municipal de ensino.  

                                                           
111

 Licenciada em História pelo Centro Universitário Barão de Mauá, atua na área de conservação e restauro de 

acervos fotográficos e história da fotografia, especialmente na região de Ribeirão Preto - SP. Também é 

fotógrafa, e tem um trabalho direcionado para a Educação.  
112

 O projeto Entre Feiras foi lançado em 2013 para levar cultura à população de Ribeirão Preto e região durante 

todo o ano que antecede a Feira Nacional do Livro do ano seguinte. São desenvolvidos diversos eventos como: 

oficinas, palestras, café filosófico, sarau, oficinas de dança e música.  
113

 Graduada em Jornalismo e especialização em Estudos Africanos, Flora Pereira da Silva é pesquisadora e 

diretora do Projeto Afreaka. Este projeto tem o objetivo de divulgar o continente africano, enquanto 

protagonista, evitando assim os estereótipos que são vinculados ao continente. Dentre suas realizações é autora 

de quatro livros da coleção "Afreaka: África sem estereótipos" e autora do livro digital paradidático "África nas 

Escolas", que traz conteúdo e sugestão de atividades para docentes.  
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As oficinas culturais foram realizadas por mestres e professores da cultura popular e 

tinham o objetivo de oportunizar a alunos e professores, vivências culturais e de 

pertencimento ao patrimônio imaterial afro-brasileiro. Foram desenvolvidas as seguintes 

atividade: 

a) Oficina de pertencimento: A Arte Naïf. Desenvolvida pela historiadora e 

educadora Sandra Regina Firmino Abdala e pelo artista plástico Jaime 

Domingos Cruz, Mestre Macalé. Esta oficina privilegiou o artista local, Mestre 

Macalé e a valorização da cultura popular. Os alunos realizaram uma visita 

monitorada à exposição das obras do artista plástico, Mestre Macalé e depois 

produziam releituras;  

b) Oficina de Dança de matriz africana com Ifé Odara e Ietundê. Os alunos 

vivenciaram a expressão corporal fazendo alusão aos elementos da natureza - 

terra, fogo, ar e tempestade - que são representados nos arquétipos africanos; 

c) Oficina de Percussão: O som que ecoa: a diáspora no mundo com o professor 

Cauê. Nesta oficina foram utilizados diferentes instrumentos de percussão e 

apresentados aos alunos, diferentes ritmos como: samba de roda, samba raiz 

entre outros; 

d) Oficina de Capoeira com o Mestre Buguelo (Salvador - BA);  

e) Oficina de Samba de Roda do Recôncavo e Oficina de Simbologia da Capoeira 

Angola com o Mestre Pelé da Bomba (Salvador - BA) e o Contra Mestra Lene 

(Salvador - BA);  

f) Batismo de Capoeira e troca de cordões de cerca de 250 alunos da EMEF 

Domingos Angerami, da EMEF Geralda de Souza Spin, do Centro Cultural 

Quintino II, do Centro Cultural Isègun e do Ponto de Cultura Dandhara, com o 

Mestre Paulo Cabide e sua equipe.  

 

O ano de 2014 iniciou-se trazendo novas ações desenvolvidas pela SME, o quadro a 

seguir sintetiza essas ações: 
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Quadro 17 – Ações desenvolvidas em de 2014 

 

Prefeita: Dárcy Vera 

Secretária Municipal da Educação: Maria Débora Vendramini Durlo  

Assessora Técnica Educacional: Rosana de Lourdes Alves Monteiro da Silva 

ANO AÇÕES 

2014 

Programa Mais Cultura na Escola. 

VIII Simpósio Regional de Educação Inclusiva.  

14ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto – A história em suas mãos: livro 

e a leitura diante dos novos direitos civis e dos novos sujeitos sociais do 

Brasil. 

Curso de extensão: Diversidade Étnico-Racial e Cultural. 

Curso Diversidade Etnicorracial: Invisibilidade do Povo Negro em Ribeirão.  

Mostra Interativa Afro-brasileira.  

 

Fonte: Autor (2017) 

 

A SMC em parceria com a SME passou a desenvolver o Programa Mais Cultura na 

Escola. Este programa foi instituído pelo Presidente da República em 04 de outubro de 2007, 

por meio do Decreto nº 6.226 e conta com três objetivos: ampliar o acesso aos bens e serviços 

culturais, promovendo o sentimento de pertencimento, de cidadania, do protagonismo social e 

da diversidade cultural; qualificar o ambiente social das cidades e do meio rural, ampliando a 

oferta de equipamentos e dos meios de acesso à produção e à expressão cultural; e por fim 

gerar oportunidades de trabalho, emprego e renda para trabalhadores do mercado cultural 

brasileiro. Assim o Programa Mais Cultura na Escola é uma iniciativa interministerial do 

Ministério da Cultura (MinC) e do Ministério da Educação (MEC) que tem por finalidade 

fomentar ações que promovam o encontro entre o projeto pedagógico das escolas públicas, 

contempladas com o Programa Mais Educação
114

, e as experiências culturais e artísticas 

desenvolvidas nas comunidades locais.  

                                                           
114

 O Programa Mais Educação, foi instituído por meio do Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010 e tem por 

finalidade contribuir com a melhoria da aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência dos 

educandos em escolas públicas, mediante a oferta de educação básica em tempo integral. 
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O Programa passou a ser desenvolvida no município de Ribeirão Preto, atendendo as 

seguintes escolas: EMEF Jaime Monteiro de Barros, EMEF Honorato de Lucca, EMEF 

Eponina de Brito Rosseto, EMEF Prof. Paulo Freire, EMEF Ver. José Delibo e EMEF Alcina 

dos Santos Heck. Os eixos temáticos que foram desenvolvidos pelas escolas foram a educação 

patrimonial, a cultura digital e a cultura Afro-brasileira. Este Programa ficou sob a 

responsabilidade da Assessora e foi realizado no ano de 2014 e no ano de 2016. Segundo a 

própria Assessora, no ano de 2015, o programa não aconteceu, porque a verba que deveria vir 

do Governo Federal não foi disponibilizada.  

As escolas desenvolveram as atividades de formação que valorizaram o conjunto de 

manifestações culturais contemplando elementos da cultura africana e afro-brasileira.  De 

acordo com a Assessora a capoeira foi o eixo temático pelo qual foi desenvolvido todo o 

Programa Mais Cultura na Escola.  

Entre os dias de 31 de março e 04 de abril, foi realizado o VIII Simpósio Regional de 

Educação Inclusiva. O evento reuniu gestores e educadores dos municípios pertencentes ao 

polo regional de Ribeirão Preto e contou com uma programação composta por palestras, 

debates, mesas e oficinas temáticas. O tema da Educação para as relações étnico-raciais foi 

contemplado a partir das palestras: Pertencimento e Identidade Terrena, e Diáspora e 

Educação. As palestras foram ministradas por Rosa Margarida de Carvalho Rocha
115

, Sergio 

Firmino e Eduardo Martins. A professora Rosa Margarida também coordenou a oficina sobre 

as relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Os alunos 

do Centro Cultural Isègun realizaram apresentações culturais durante o evento.  

O ano de 2014 marcou a realização da 14ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto - 

A história em suas mãos: livro e a leitura diante dos novos direitos civis e dos novos sujeitos 

sociais do Brasil. O país homenageado foi a África do Sul e as escolas municipais receberam 

material de apoio para desenvolverem, durante o ano letivo, trabalhos relacionados ao país e 

aos autores homenageado pelo evento literário, como por exemplo, Nelson Mandela. Ao 

longo do ano que antecedeu a Feira Nacional do Livro, foi desenvolvido o projeto Entre 

Feiras, com a palestra “África contemporânea: cultura, sustentabilidade e protagonismo 

africano”, destinada a gestores e educadores.  

A Assessora participou como mediadora da mesa de debate “O livro e a leitura diante 

da condição do negro no Brasil”, com os professores Dagoberto José da Fonseca e Cidinha da 

                                                           
115

 Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG). Tem larga experiência na área de 

Educação com ênfase em Relações Étnico-raciais. Publicou livros sobre a temática, dentre eles Almanaque 

Pedagógico Afro-brasileiro.  
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Silva
116

. O evento reuniu pensadores, pesquisadores, professores, escritores e artistas que têm 

forte envolvimento com a temática do negro no Brasil, um exemplo significativo foi a 

conferência proferida pelo professor Valter Roberto Silvério
117

, que esteve presente no evento 

e tem um trabalho significativo sobre relações raciais, educação e ações afirmativas.  

Mais uma vez o curso de extensão, Diversidade Étnico-Racial e Cultural, foi oferecido 

em quatro módulos de trinta (30) horas, levando-se em conta os eixos temáticos: História e 

Cultura Afro-brasileira e História e Cultura Africana. Foram desenvolvidas atividades tais 

como: visita a um terreiro de Candomblé, apresentação de documentários, releitura de 

pinturas e a reescrita do livro “AMO OBA – Histórias de Princesas”. Segundo a Assessora, 

além dos professores de educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, que sempre 

participaram dos cursos de formação docente, neste ano houve a participação de professores 

dos anos finais do Ensino Fundamental, das disciplinas de História, Geografia e Inglês. Sobre 

a visita ao terreiro de Candomblé ela relata que “foi muito bom para desmistificar” a imagem 

que os professores têm com relação às religiões de matriz africana.  

Além do curso de extensão foi oferecido novamente o curso Diversidade Étnico-racial, 

com o desenvolvimento do tema a “Invisibilidade do Povo Negro em Ribeirão”, 

disponibilizando 15 vagas para docentes e gestores e carga horário de cento e vinte (120) 

horas de estudo e pesquisa sobre a temática. A proposta deste curso foi dar continuidade ao 

grupo de estudo sobre a invisibilidade do negro no município, objetivando a produção de 

material didático e proporcionando aos docentes o conhecimento sobre a cultura material e 

imaterial presentes na localidade. A pesquisa sobre a invisibilidade do negro ribeirão-pretano 

levou o grupo de estudo a identificar os marcos de resistência deste povo no município. A 

respeito desse curso apresentamos a seguinte fala da Assessora: 

“[...] foram oferecidos cursos simultâneos, esse aqui é um curso com um grupo 

pequeno [...] o objetivo era ensinar a pesquisar,  então a gente ia para o Arquivo,  e 

fazia entrevista [...] e a pesquisa era a invisibilidade do povo negro  em Ribeirão 

Preto. O curso começou aos sábados, e depois passamos para durante a semana, 
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 Historiadora de formação pela UFMG, atualmente escritora, já publicou romances, literatura infanto-juvenil e 

crônica. Seu último livro foi Africanidades e relações raciais: insumos para políticas públicas na área do livro, 

leitura, literatura e bibliotecas no Brasil, publicado pela Fundação Cultural Palmares e pode ser solicitado, 

gratuitamente, pelo e-mail biblioteca@palmares.gov.br.   
117

 Possui doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Atualmente é 

professor associado do Departamento e Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar). Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Relações Raciais, atuando 

principalmente nos seguintes temas: relações raciais, educação, ação afirmativa, cidadania e afro-brasileiros. 
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porque o sábado ficava complicado para as meninas [...]” (Assessora Técnica 

Educacional).  

 

Pela sua fala, fica evidente, o objetivo perseguido e o tema tratado, assim como, a 

busca por encontrar um dia melhor para a realização do curso, que passou do sábado para um 

dia útil na semana. Esta é uma questão que já evidenciamos neste trabalho quando nos 

referimos à formação continuada de professores sendo oferecidas fora do seu horário de 

trabalho, neste caso houve a necessidade de remanejamento de horário para que os 

professores pudessem participar do momento formativo.   

No mês de novembro, na Casa da Ciência Galileu Galilei, no Bosque Municipal Dr. 

Fábio Barreto, foi organizada pela SME a Mostra Interativa Afro-brasileira em parceria com a 

SMC e o Centro Cultural Isègun. A Mostra tinha a finalidade de apresentar as ações 

desenvolvidas no âmbito das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, proporcionando à comunidade 

escolar, pais e sociedade, a oportunidade de conhecer e vivenciar a cultura afro-brasileira. Na 

ocasião também foram apresentados os trabalhos dos professores que participaram dos cursos 

de formação continuada Diversidade Étnico-racial e Cultural e Invisibilidade do Negro em 

Ribeirão Negro. Foi realizada a palestra “Cultura afro-brasileira como instrumento de 

Educação”, proferida pela Assessora para docentes e gestores. Além da palestra foram 

realizadas diversas oficinas culturais, tais como: toque do berimbau, capoeira, arte naïf, 

percussão, maculelê, puxada de rede, samba de roda e afoxé.  
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Figura 6 - “AMO OBA – Histórias de Princesas” 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

As escolas que participaram do Programa Mais Cultura nas Escolas também 

expuseram os trabalhos e realizaram apresentações culturais desenvolvidas por seus alunos a 

partir do aprendizado que obtiveram durante a participação nos projetos de Educação 

Patrimonial e Cultura Afro-brasileira. Durante o evento, aconteceram as seguintes 

apresentações culturais: maculelê, samba de roda, afoxé, roda de capoeira e puxada de rede. O 

Centro Cultural Isègun participou da mostra, com a apresentação do “Festival Afrocultural 

Isègun”.  

A partir do ano de 2015, identificamos um novo momento para a implementação da 

Lei 10.639/2003 no município. Ocorreram ações no sentido da implementação como, por 

exemplo, a ampliação da equipe técnica, a elaboração do PME, a produção e distribuição do 

material didático “Mapa Cultural” direcionado aos docentes, do qual resultou a realização de 

formação docente nos horários de TDC, desenvolvidos pela SME.   

Assim, o quadro a seguir apresenta as ações realizadas no ano de 2015.  
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Quadro 18 - Ações desenvolvidas em 2015 

Prefeita: Dárcy Vera 

Secretário Municipal da Educação: Ângelo Invernizzi Lopes 

Assessora Técnica Educacional: Rosana de Lourdes Alves Monteiro da Silva 

ANO AÇÕES 

2015 

Ampliação da Equipe Técnica. 

Produção do Mapa Cultural.  

Formação Docente: Mapa Cultural. 

Palestra de sensibilização dos gestores: A dimensão étnico-racial no cotidiano 

escolar: pensando referências pedagógicas para a valorização da diversidade e 

respeito às diferenças. 

Formação Continuada de gestores.  

Formação docente em horário de TDC (Ciências, Educação Física, Artes, 

História e Geografia). 

Curso de Aperfeiçoamento em Educação das Relações Étnico-raciais – 

UFSCar. 

Elaboração do PME. 

Programa Mais Cultura na escola: Roda de Conversa.  

III Mostra Interativa Afro-Brasileira: Ngoma Ecoa - Negro em vários 

movimentos – um olhar para a ação. 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

A equipe técnica responsável pela institucionalização da referida Lei foi ampliada, e 

de acordo com o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana é atribuição dos sistemas municipais de ensino instituir e ampliar as 

equipes técnicas em suas Secretarias. Entendemos que a ampliação da equipe visa o 

fortalecimento da implementação da Lei no município. Segundo a fala da Assessora, o 

objetivo com a ampliação da equipe foi a organização de um espaço institucionalizado dentro 

da estrutura organizacional da SME, no qual a temática da Educação Étnico-racial e a história 

e cultura da África e dos afrodescendentes estivessem contempladas. Neste caso é importante 

destacar que o Plano Nacional de Implementação já mencionado, define seis eixos 

estratégicos, dentre eles o eixo que discute as condições institucionais para implementação da 

Lei 10.639, assim “[...] indica os mecanismos institucionais e as rubricas orçamentárias 
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necessárias para que a lei seja implementada. Reafirma a necessidade de criação de setores 

específicos para a temática étnico-racial e diversidade nas Secretarias [...]” (BRASIL, 2013, p. 

23).  

Entendemos que devemos avançar no sentido de instituir espaços específicos para a 

temática nas Secretárias de Educação, sejam elas municipais ou estaduais, garantindo que o 

desenho institucional contemple a temática, assim como existência de uma dotação 

orçamentária específica para o desenvolvimento de ações e programas destinados a 

implementação da Lei 10.639/2003 e sua institucionalização. Segundo Gomes (2012a, p. 

367), os gestores dos sistemas de ensino devem criar “estruturas administrativas dentro das 

secretarias [...] (secretarias, departamentos, coordenações, núcleos) responsáveis pela política 

educacional de implementação da Lei n.º 10.639/03 e suas Diretrizes”. Em 2012, no momento 

da chegada da nova Assessora na SME, esta foi sua indagação, isto é, da existência de uma 

estrutura administrativa dentro da SME. Neste sentido, considerando que o processo de 

implementação se deu desde 2005, e dois Assessores Técnicos Educacionais já haviam 

ocupado o cargo responsável  pelo processo de implementação, seria correto que esta temática 

já estivesse contemplada no desenho institucional da SME, e não apenas Assessores 

nomeados em cargos comissionados. Atualmente
118

, a SME não tem nenhuma(o) 

Assessora(o) Técnica(o) Educacional que responda pela implementação da Lei no município, 

é sobre essa fragilidade a qual estamos nos referindo.  

A professora Rosa Margarida de Carvalho Rocha realizou a palestra “A dimensão 

étnico-racial no cotidiano escolar: pensando referências pedagógicas para a valorização da 

diversidade e respeito às diferenças” para os gestores das escolas municipais. Neste ano, foi 

organizado o curso de extensão Diversidade Étnico-Racial e Cultura, nos mesmos moldes dos 

anos anteriores, inicialmente direcionado apenas para gestores, e depois ampliado para 

docentes.  

Neste ano de 2015, a equipe responsável pela implementação da Lei produziu um 

roteiro de visitação patrimonial denominado “Mapa Cultura: A Dispersão e os Marcos de 

Resistência da População Negra em Ribeirão Preto”. Neste roteiro, foram identificados oito 

locais importantes para a história do negro na localidade. O roteiro foi pensado inicialmente a 

partir do ano de 2013, quando a SME realizou o curso “Diversidade Étnico-racial: 

Invisibilidade do Negro em Ribeirão Preto”. Segundo a ementa do curso de formação 

                                                           
118

 Após a saída da última Assessora Técnica Educacional, no final do ano de 2016, a SME não nomeou nenhum 

outro servidor público para ocupar as funções desempenhadas pela Assessora.   
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continuada o objetivo proposto foi desenvolver pesquisa histórica sobre a “personagem 

principal dessa narrativa, a população negra, com seus deslocamentos geográficos, seus 

assentamentos urbanos e rurais, e sua importância junto ao desenvolvimento social e 

econômico local”. A partir dos resultados apresentados nas pesquisas, foram elaborados e 

produzidos materiais didáticos e paradidáticos sobre a população negra na localidade, para 

que os mesmos fossem disponibilizados aos docentes em outros momentos formativos 

oferecidos pela SME. A programação deste curso incluiu formação direcionada ao patrimônio 

cultural local, em suas dimensões materiais e imateriais; o embasamento teórico sobre a 

história local; a visita técnica ao Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto, para 

conhecimento do acervo histórico disponível; e a realização de pesquisas e discussões sobre 

as possibilidades de elaboração de material didático a partir da história local.  

O curso “Diversidade Étnico-racial: Invisibilidade do Negro em Ribeirão Preto” foi 

novamente oferecido, no ano de 2014, e os professores que haviam cursado no ano anterior 

mantiveram suas inscrições, desta forma, foi criado um grupo de estudo sobre a história do 

negro na localidade a partir dos referenciais do Patrimônio Cultural local. O desenvolvimento 

da pesquisa sobre a invisibilidade do negro levou o grupo de estudo a identificar diferentes 

locais que constituíam as territorialidades negras no município e a partir desta identificação 

foi elaborado um mapa, no qual foram selecionados oito locais significativos para a história 

do negro em Ribeirão Preto – SP, materializando o direito a memória a esta população, bem 

como o direito ao reconhecimento e a valorização de sua história na localidade.   

Após a confecção do Mapa Cultural, durante os anos 2015 e 2016, o mesmo foi 

utilizado em ações de formação docente realizadas pela SME, nas quais os professores 

recebiam este material e participavam de visitas monitoradas as edificações presentes no 

referido Mapa.  

Estas formações ocorreram nos momentos de TDC que são proporcionadas 

mensalmente pela SME. Ao longo do ano, foram realizadas formações continuadas, para 

docentes das disciplinas de Artes, Educação Física, Ciências, História e Geografia. Neste 

momento podemos identificar uma maior inserção da temática dentro da estrutura da SME, 

quando a Assessora passa a utilizar os espaços de formação docente que compõem a jornada 

do professor, atuando em conjunto com os coordenadores de área. É importante salientar que 

neste momento, estas ações formativas foram realizadas durante os horários que compõem a 

jornada de trabalho docente, o que não acontecia em outros momentos formativos oferecidos 

por esta Secretaria.  
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De acordo com Gomes (2012a) a formação continuada docente encontra vários limites 

e dilemas, desta forma, entendemos que a formação docente para a educação das relações 

étnico-racial, deve ser oferecida de maneira que a maioria dos professores possa participar 

efetivamente.  E assim garantir que os mesmos tenham acesso aos conhecimentos necessários 

para o desenvolvimento de educação antirracista. É importante salientar também que os 

cursos de formação devem “tocar com radicalidade em questões arraigadas na conformação 

histórica, social, política e econômica do nosso país, problematizando o lugar da raça e da 

questão racial nesse contexto” (GOMES, 2012a, p. 357). 

  

 

Figura 7 – Mapa Cultural 
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Fonte - Autor 

 

Ainda no primeiro semestre deste ano, foram realizadas as discussões sobre o PME e 

estabelecidas as metas norteadoras para a educação das relações étnico-raciais no município, 

conforme apresentamos na terceira seção deste trabalho, entretanto é importante assinalar que 

o PME, ainda não foi aprovado, e o mesmo não está em vigência.  

No segundo semestre, foi oferecido aos docentes e gestores o curso de 

Aperfeiçoamento em Educação das Relações Étnico-raciais, em parceria com a UFSCar 
119

, 

realizado aos sábados, entre os meses de agosto e dezembro. O curso tinha um total de cento e 

oitenta (180) horas, distribuídas em encontros presenciais e atividades desenvolvidas 

virtualmente
120

. Esta ação possibilitou a formação continuada de aproximadamente 

quatrocentos (400) docentes e gestores (ANEXO JJ). Esta foi a primeira ação de formação 

                                                           
119

 A UFSCar tendo em vista o disposto no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC nº. 1.34.000189/2006-32) 

junto ao Ministério Público Federal/Procuradoria da República do Município de São Carlos visa atender as 

determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº. 9.394/1996) alterada pela Lei nº. 

10.639/2003 e posteriormente pela Lei nº. 11.645/2008 e do Parecer nº. 03/2004 que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana, aplicado à Universidade e oferecido aos profissionais da Educação Básica, em especial, 

professores, gestores, coordenadores e demais profissionais dos municípios signatários. Disponível 

em:<http://www.neab.ufscar.br/?page_id=5500>. Acesso em: 05 jan. 2018. O município de Ribeirão Preto – SP 

ficou responsável em oferecer espaço físico, equipamentos (TIC‟s) e transporte para os professores que 

ministraram o curso.  
120

 Conteúdo do curso disponível em: < https://educaneab.wordpress.com/o-curso/>. Acesso em: 10 jan. 2018.  

http://www.neab.ufscar.br/?page_id=5500
https://educaneab.wordpress.com/o-curso/
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docente desenvolvida em parceria com uma universidade pública. De acordo com o Parecer 

CNE/CP 003/2004 os sistemas de ensino de educação básica e as instituições de ensino 

superior deverão estabelecer uma articulação, visando á formação dos docentes para a 

diversidade étnico-racial. Gomes (2012a, p. 367) também recomenda aos gestores dos 

sistemas de ensino, “garantir, em articulação com o MEC, NEABs, Ongs e universidade, a 

realização de processos de formação continuada de professores(as) e gestores(as) da educação 

básica na perspectiva da Lei n.º 10.639/03”. 

Em agosto de 2015, no Centro Cultural Palace, foi realizada a Roda de Conversa: 

Programa Mais Cultura nas Escolas. Nos dias 13 e 14, a SME recebeu a equipe do MinC, para 

conhecer algumas das escolas que participam  do Programa Mais Cultura. As escolas 

selecionadas foram EMEF Ver. José Delibo e EMEF Prof.ª Eponina de Brito Rosseto. No dia 

14, o município recebeu representantes de quarenta (40) municípios para discutir os desafios 

da aplicação do Programa na perspectiva da gestão, da territorialidade e do currículo 

(ANEXO KK).  

No período de 13 a 20 de novembro, a SME, em parceria com a SMC realizou a III 

Mostra Interativa Afro-brasileira, que levou o nome de “Ngoma Ecoa – Negro em Vários 

Movimentos - Um olhar para a ação” (ANEXO LL). A Mostra reuniu trabalhos desenvolvidos 

por alunos das escolas municipais e professores que participaram do curso de 

Aperfeiçoamento em Educação das Relações Étnico-raciais, realizado em parceria com a 

UFSCar. Além da exposição dos trabalhos foram realizadas palestras, exposição de fotografia, 

oficinas e apresentações culturais temáticas.  Os alunos que visitaram a Mostra puderam 

participar de diversas atividades culturais e oficinas temáticas, dentre elas: percussão, batuque 

de tocaia, capoeira e confecção de bonecas Abayomi. As palestras foram direcionadas 

também aos professores, como momento de formação docente, através do TDC.   

Chegamos ao último ano de nossa pesquisa, no qual identificamos ações de formação 

docente e o lançamento do roteiro de formação docente “A dispersão e os marcos de 

resistência do povo negro em Ribeirão Preto”. O quadro a seguir sintetiza essas ações: 
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Quadro 19 – Ações desenvolvidas em 2016 

 

Prefeita: Dárcy Vera 

Secretário Municipal da Educação: Ângelo Invernizzi Lopes 

Assessora Técnica Educacional: Rosana de Lourdes Alves Monteiro da Silva 

ANO AÇÕES 

2016 

Lançamento do Roteiro de formação docente: A dispersão e os marcos de 

resistência do povo negro em Ribeirão Preto.  

Curso de Relações Étnico-Raciais – História e Cultural Africana e Afro-

Brasileira.   

Curso Diversidade Étnico Racial: Educação Patrimonial e os Marcos de 

Resistência do Povo Negro em Ribeirão Preto.  

Curso: Berimbau Ecoa – Teoria e Prática da Capoeira.  

Formação continuada de professores dos Anos Iniciais: A dispersão e os 

marcos de resistência do povo negro em Ribeirão Preto.  

IV Mostra Interativa Berimbau Ecoa. 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

No início do ano de 2016 foi realizado o lançamento do Roteiro de formação para 

professores “A dispersão e os marcos de resistência do povo negro em Ribeirão Preto” 

(ANEXO MM). Este material foi organizado pela equipe responsável pela implementação da 

Lei 10.639/2003 no município, com a contribuição dos docentes que participaram de 

momentos formativos em anos anteriores. Assim, durante o ano de 2015, o grupo de estudo 

que pesquisava a temática da “Invisibilidade do Negro em Ribeirão Preto”, ampliou seus 

trabalhos e passou a registrar, através de entrevistas, as memórias de personalidades negras, 

reconhecidas pela comunidade como detentoras de conhecimentos e saberes relativos à 

história do negro no município. O objetivo principal deste Roteiro foi “trazer à tona a 

valorização da história da população negra na localidade” (SILVA, 2016, p. 11).  

Este material foi dividido em quatro capítulos. No primeiro, foram apresentados cinco 

relatos de memória de membros da comunidade negra local possibilitando a “reconstrução 

dos canais de expressão da memória das populações negras [...] lembranças [que foram] 

mantidas [...] restritas ao grupo familiar, associações e redes de sociabilidade” (SOUZA, 

2007, p.43). No segundo capítulo, encontramos o roteiro de visitação “Mapa Cultura: A 

dispersão e os marcos de resistência da População Negra em Ribeirão Preto”, formulado em 

2014 e que ressignificou bens arquitetônicos representativos para a história do município, mas 

que na verdade escondiam uma “outra história” que nunca foi contada, por exemplo, o prédio 

da antiga Sede da União Geral dos Trabalhadores – UGT. Esta edificação foi tombada em 
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2003 e atualmente abriga o Memorial da Classe Operária – UGT. Do final dos anos de 1960 

até o início dos anos 2000 foi a sede do Clube José do Patrocínio, importante organização do 

povo negro local, configurando um território de manifestações culturais e de resistência desta 

população ao racismo. De acordo com Souza (2007), “[...] serviam como espaços de 

convivência, onde se reforçavam os laços de solidariedade e também, como manifestações 

criativas de desconstrução dos valores racistas [...]”. 

 

Figura 8: Memorial da Classe Operária 

 

Fonte: SILVA (2016) 

 

No terceiro capítulo, este material apresenta os “grupos de resistência [local] que 

tinham como objetivo fomentar e difundir a cultura negra por meio da arte e do lazer” 

(SILVA, 2016, p. 45), dentre eles o Corujão, o Grupo Travessia, o Grupo de Capoeira 

Cativeiro, a Noite Negra, o Batuque de Tocaia, o encontro Viva Zumbi e o FECONEZU: 

Festival Comunitário Negro Zumbi (1978 – 2013). No quarto e último capítulo foram 

disponibilizados planos de aula desenvolvidos pelos professores que haviam participado dos 

cursos de formação continuada oferecidos pela SME, tendo como tema central a história dos 

Orixás.  

De acordo com Le Goff (2003, p.476) a “memória é um elemento essencial do que se 

costuma chamar identidade, individual ou coletiva [...] é um instrumento e um objeto de 
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poder [...]”, isto é, estabelecendo o que deve ser esquecido ou o que deve ser lembrado em 

nossa história, a qual sabemos foi construída a partir do referencial eurocêntrico, negando a 

pluralidade cultural e a diversidade étnico-racial existente em nossa população. A produção 

destes materiais didáticos - Mapa Cultural e o Roteiro de Formação para Professores - buscou 

outros espaços de memória, outros saberes que foram silenciados ao longo do tempo, desta 

forma, foi dada visibilidade aos marcos de resistência da população negra no município, 

considerando outros sujeitos, outros saberes outras histórias existentes na localidade.  A 

produção destes materiais questionou o “[...] monopólio da cultura única, dos valores únicos e 

dos sujeitos únicos legítimos de produção e de cultura [...]” (ARROYO, 2012, p.111), neste 

sentido esta produção esta inserida em um processo de descolonização “[...] do poder e do 

saber [buscando] a superação da perspectiva eurocêntrica de conhecimento e do mundo [...]” 

(GOMES, 2012, p. 107).  

Em abril, a SME disponibilizou o curso de formação docente “Relações Étnico-raciais 

- História e Cultura Africana e Afro-brasileira”, com duração de 30 horas. Com o objetivo de 

contribuir para a mudança de mentalidade no que se refere às práticas do racismo; aproximar 

os saberes da comunidade negra e os saberes acadêmicos; e proporcionar momentos de 

conhecimento sobre a história e cultura africana e afro-brasileira (ANEXO NN). 

 Nos meses de maio e junho foi oferecido o curso de formação docente “Relações 

Étnico-Raciais, História e Cultura Africana e Afro-Brasileira – Educação Patrimonial e os 

Marcos de Resistência da População Negra em Ribeirão Preto”, com duração de trinta e duas 

(32) horas.  De acordo com a ementa, a proposta “sugere um processo permanente e 

sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de 

conhecimento e enriquecimento individual e coletivo”, objetivando valorizar a oralidade, a 

corporeidade a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro, bem como propor o 

desenvolvimento de pesquisas sobre outros marcos de resistência do negro na localidade 

(ANEXO OO).  

No segundo semestre de 2016 foi organiza o “Curso: Diversidade Étnico-Racial e 

Cultural: Teoria e Prática da Capoeira” com duração de 180 horas. A finalidade do referido 

curso foi proporcionar o reconhecimento da cultura da Capoeira como ferramenta para o 

enfrentamento do preconceito e da discriminação racial, instrumentalizar os educadores e 

contribuir com o processo de implementação da Lei 10.639/2003 (ANEXO PP).  
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No mês da Consciência Negra foi realizada a IV Mostra Interativa “Berimbau Ecoa” 

(ANEXO QQ). Durante a realização da Mostra foram organizadas palestras de formação 

docente (ANEXO RR):  

a) Novas reflexões de um espelho sem reflexo; 

b) A trajetória da Mulher Negra: luta e resistência;  

c) Mulheres Negras: Cultura e Protagonismo;  

d) A Igreja e a Escravização: os santos ocupam o lugar de protetores dos pobres e 

necessitados;  

e) Roda de Conversa: Genocídio dos adolescentes negros - A carne preta é a mais 

barata do mercado.   

Esta foi a última ação realizada pela SME, através de uma Assessora responsável pela 

implementação da Lei 10.639/2003 no município, após este período não foi nomeado nenhum 

funcionário de carreira, ou comissionado para dar continuidade a este processo.    

Ao longo deste trabalho identificamos ações que avançam no sentido da 

implementação da Lei 10.639/2003, como também percebemos limites desta implementação 

no município. A meta das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana é “promover a 

educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica 

do Brasil, buscando relações étnico-raciais positivas, rumo à construção de uma nação 

democrática” (BRASIL, 2013, p. 77).  

Assim, Estados e municípios têm um papel importante, na promoção da educação em 

nossa sociedade, garantindo sistemas de ensino que priorizem a educação das relações étnico-

raciais. De acordo com Munanga (2005, p. 17) não existem  

[...] leis no mundo que sejam capazes de erradicar as atitudes preconceituosas 

existentes nas cabeças das pessoas, atitudes essas provenientes dos sistemas 

culturais de todas as sociedades humanas. No entanto, cremos que a educação é 

capaz de oferecer tanto aos jovens como aos adultos a possibilidade de questionar e 

desconstruir os mitos de superioridade e inferioridade entre grupos humanos que 

foram introjetados neles pela cultura racista na qual foram socializados. 

 

Desta forma a Educação é vista como um dos espaços possíveis para a luta contra o 

racismo. Para Gonçalves (2011) esta luta é bastante complexa quando sabemos que teremos 

que enfrentar um forte inimigo, o mito da democracia racial. Sabemos também que não 

encontraremos um espaço neutro, a escola ainda é uma instituição onde convivem conflitos e 

contradições. O racismo e a discriminação racial, que fazem parte da sociedade brasileira, 

estão presentes na escola. Conforme com Gomes (2005, p. 46),  
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Lamentavelmente, o racismo em nossa sociedade se dá de um modo muito especial: 

ele se afirma através da sua própria negação. Por isso dizemos que vivemos no 

Brasil um racismo ambíguo, o qual se apresenta, muito diferente de outros contextos 

onde esse fenômeno também acontece. O racismo no Brasil é alicerçado em uma 

constante contradição. A sociedade brasileira sempre negou insistentemente a 

existência do racismo e do preconceito racial mas no entanto as pesquisas atestam 

que, no cotidiano, nas relações de gênero, no mercado de trabalho, na educação 

básica e na universidade os negros ainda são discriminados e vivem uma situação de 

profunda desigualdade racial quando comparados com outros segmentos étnico-

raciais do país. 

 

Não refletir sobre essa situação, ou não construir políticas públicas consistentes e 

perenes neste sentido, somente contribui para a reprodução do racismo e da discriminação 

racial. Concordamos com Gomes (2005, p. 49) quando afirma que é necessário  

[...] ensinar para os(as) nossos(as) filhos(as), nossos alunos(as) e para as novas 

gerações que algumas diferenças construídas na cultura e nas relações de poder 

foram, aos poucos, recebendo uma interpretação social e política que as enxerga 

como inferioridade. A conseqüência disso é a hierarquização e a naturalização das 

diferenças, bem como a transformação destas em desigualdades supostamente 

naturais. Dessa forma, se queremos lutar contra o racismo, precisamos re-educar a 

nós mesmos, às nossas famílias, às escolas, às(aos) profissionais da educação, e à 

sociedade como um todo. Para isso, precisamos estudar, realizar pesquisas e 

compreender mais sobre a história da África e da cultura afro-brasileira [...].  

 

Analisar o processo de implementação da Lei 10.639/2003, perceber seus avanços e 

limites, acompanhar, avaliar e monitorar são ações fundamentais para garantir uma educação 

antirracista, uma vez que a partir das pesquisas e investigações científicas podemos identificar 

o que falta para chegarmos à institucionalização desta Lei, e assim contribuir para a 

construção de uma Educação e uma sociedade livre da discriminação e do racismo.   
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5. Considerações Finais 

 

 Ao longo desta pesquisa identificamos e analisamos diversas ações que foram 

desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Educação, no município de Ribeirão Preto - SP. 

Podemos, dessa maneira, evidenciar que foram realizadas inúmeras ações de diferentes 

naturezas que caminharam no sentido da implementação da Lei 10.639/2003, como por 

exemplo, ações relacionadas à regulamentação da referida Lei; de formação docente e as 

destinadas à produção, aquisição e distribuição de materiais didáticos e paradidáticos.  

Importante destacar que o processo de implementação teve início a partir do ativismo 

negro. A participação do Movimento Negro ribeirão-pretano foi determinante e decisiva, para 

que o chefe do executivo municipal assumisse publicamente o compromisso em promover 

políticas públicas direcionadas à promoção da igualdade racial. Desta forma, entendemos o 

Movimento Negro como um dos principais atores que reeducam a sociedade, através da luta 

antirracista. O caminho não se fez sem embates e dificuldades, sem as evidências do racismo 

institucional e do mito da democracia racial, entretanto, a postura dos Assessores responsáveis 

pela implementação da Lei foi a de enfrentamento das dificuldades, apresentando estratégias 

para o desenvolvimento e aprimoramento do seu trabalho na SME.  Podemos dizer que os três 

Assessores foram gestores proativos, isto quer dizer que estavam envolvidos com a temática 

racial, fosse pela militância ou pela carreira acadêmica e, por isso, estavam convictos da 

importância da Lei e da necessidade em combater o racismo e a discriminação racial, 

mostraram-se empenhados na materialização de políticas de reconhecimento e de valorização 

da história e da cultura africana e afro-brasileira e foram, principalmente, conscientes da 

importância da discussão étnico-racial no contexto educacional.  

A regulamentação da Lei no município se deu através do Decreto nº 210/2006 e da 

Resolução SME nº 08/2007. O referido Decreto instituiu no âmbito da administração pública 

municipal uma Política de Ações Afirmativas para Afrodescendentes, criando uma Comissão 

de Coordenação e Acompanhamento desta Política. Esta ação foi muito importante, tendo em 

vista a sistematização de uma política pública de promoção da igualdade racial no âmbito da 

administração municipal, que de fato abrangesse todas as secretarias e que desenvolvesse suas 

ações de maneira transversal. Uma política pública dessa relevância deveria estar inserida no 

desenho institucional da administração pública municipal, e não apenas representada por uma 

Comissão junto a Secretaria Municipal da Casa Civil, podendo ser destituída ao sabor dos 

interesses do chefe do executivo e dos gestores das diferentes secretarias, o que, portanto, 

demonstrou a fragilidade na sua formulação e a transitoriedade enquanto política pública.  
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 O referido Decreto também determinava incumbências específicas para as secretaria 

municipais, neste caso, a SME deveria promover e desenvolver um plano de ação para 

“capacitação” dos docentes e a inclusão, no currículo das escolas, do ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana. Entretanto, este documento não levou em consideração 

todas as possibilidades apontadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História Cultura Afro-brasileira e Africana, ele apenas 

indicou um plano de ação para desenvolver uma “capacitação” docente. Na seção anterior já 

discorremos sobre o termo “capacitação”, o qual está relacionado a formações aligeiradas e 

superficiais. Outro aspecto importante diz respeito ao referido decreto destinar esta 

“capacitação” apenas para os professores de Educação Artística, Literatura e História. De 

acordo com a Lei 10.639/2003 e suas Diretrizes, a obrigatoriedade do ensino de história e 

cultura afro-brasileira se dá no âmbito de todo o currículo escolar. Sabemos que os cursos de 

formação docente promovidos pela SME foram disponibilizados a todos os docentes e 

gestores, no entanto é importante que esta legislação esteja em consonância com as 

normativas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Entendemos a importância da 

formação docente para o desenvolvimento das políticas educacionais, e em especial para o 

desenvolvimento das políticas públicas de promoção da igualdade racial, entretanto a partir do 

que foi explicitado, restringir as incumbências da SME somente ao desenvolvimento de 

cursos de formação docente, expõe a insuficiência de medidas destinadas ao processo de 

implementação da referida Lei.  

Desde 2009, foi instituído o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História 

Cultura Afro-brasileira e Africana, nesta normativa foram estabelecidas as atribuições dos 

sistemas municipais de ensino, relacionadas à implementação das Diretrizes. Neste sentido 

faz-se necessária a adequação da legislação municipal ao Plano Nacional, levando-se em 

consideração os seis eixos que fundamentam o processo de implementação da referida Lei e 

as atribuições dos sistemas municipais de ensino. Assim, uma das incumbências da SME é 

promover a formação docente de maneira sistêmica e regular, em colaboração com as 

instituições de ensino superior, com os NEABs, com a SECADI e com o Movimento Negro.        

De acordo com o Plano Nacional, cabe ao CME regulamentar a Lei 10.639/2003, o 

Parecer CNE/CP 03/2004 e a Resolução CNE/CP 01/2004, através de normativas específicas. 

Esse processo de regulamentação exige a participação do Conselho na realização e articulação 

necessária para desenvolver as Diretrizes Curriculares Municipais e Resoluções que 
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introduzam a educação das relações étnico-raciais no âmbito da SME. Além da 

regulamentação, o CME deve acompanhar a implementação das Diretrizes. Contudo, este 

processo de normatização não ocorreu no município pesquisado, conforme previsto no Plano 

Nacional. Identificamos apenas uma ação do CME de acompanhamento da implementação da 

Lei no município, quando o Assessor Técnico Educacional foi convidado a participar de uma 

reunião do CME e apresentar as ações desenvolvidas até aquele momento pela SME.  

Destacamos que a regulamentação das Diretrizes Curriculares Nacionais no município 

é de fundamental importância para que a política pública de promoção da igualdade racial 

tenha perenidade, seja de fato uma política de Estado e não apenas uma política de governo. 

Os municípios devem promover o fortalecimento do marco legal, proporcionando a 

institucionalização da temática étnico-racial em seus sistemas de ensino. A partir da 

regulamentação da Lei 10.639/2003 e suas diretrizes, as ações e os programas desenvolvidos 

pela SME não estarão limitados apenas a formação docente, mas incorporarão um conjunto de 

ações destinadas ao desenvolvimento de uma pedagogia antirracista.  

 Além da regulamentação da Lei, outro aspecto muito importante para sua 

implementação diz respeito às condições institucionais, isto é, à destinação de recursos 

orçamentários necessários e a criação de setores específicos para o desenvolvimento da 

temática étnico-racial e da diversidade dentro das Secretarias da Educação. No período 

estudado, identificamos a presença de três Assessores Técnicos Educacionais responsáveis 

pela implementação da Lei na SME, e apenas nos dois últimos anos a equipe foi ampliada, tão 

pouco identificamos dotação orçamentária específica para a temática étnico-racial e da 

diversidade. Entendemos que para garantir a implementação da Lei é imprescindível 

assegurar, no desenho institucional da SME, um núcleo, ou setor, ou departamento 

responsável por estas ações e programas, instituindo equipes técnicas permanentes, condições 

e recursos orçamentários destinados à temática, e assim estabelecer a perenidade da política 

pública. É importante destacar que os Assessores responsáveis pela implementação foram 

nomeados, pelo chefe do executivo, em comissão, isto é, ocuparam temporariamente o cargo 

de Assessor Técnico Educacional na administração pública municipal, desta maneira, 

demostrando a vulnerabilidade deste processo.      

 Com relação às ações destinadas à formação docente, identificamos varias ações 

desenvolvidas pela SME, de diferentes naturezas, em todos os períodos analisados nessa 

pesquisa. Foram realizados dois cursos de formação docente com carga horária de cento e 

vinte (120) horas e cento e oitenta (180) horas, que formaram um número maior de 
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professores, um deles formou duzentos docentes e o outro aproximadamente quatrocentos 

docentes. Estes cursos contemplavam um conteúdo programático que avançou no sentido da 

descolonização do currículo, e de uma maior compreensão e conhecimento sobre o estudo da 

história e da cultura africana e dos afro-brasileiros. Cabe destacar que o curso que obteve 

maior adesão entre professores, formando em torno de quatrocentos docentes, foi realizado 

por uma universidade federal, assim entendemos ser necessária uma maior aproximação da 

SME com as universidades públicas do município e da região, possibilitando de maneira 

colaborativa, a formação continuada de professores.  

Outros cursos com cento e vinte horas (120) horas ou mais foram oferecidos pela SME 

e atenderam a um número de aproximadamente trinta professores, disponibilizados 

anualmente a partir de 2012 até 2016. Neste sentido, podemos indagar sobre quantos docentes 

interessaram-se em participar destes processos de formação continuada. Este é um ponto 

importante na implementação da referida Lei, ter uma política de formação docente contínua e 

sistemática que atenda a um número cada vez maior de professores. Neste caso, devemos 

fazer outra indagação: em quais horários foram disponibilizados os cursos de formação 

docente? Em sua maioria, os cursos ofertados foram realizados fora do horário de trabalho do 

professor (aos sábados e no período noturno), não foram disponibilizados nos horários que 

fazem parte da sua jornada de trabalho, como por exemplo, nos horários de TDC. Nos dois 

últimos períodos de implementação identificamos ações de formação docente que foram 

realizadas, com maior regularidade, dentro da jornada de trabalho do professor, nos horários 

de TDC e em conjunto com outros coordenadores responsáveis pela formação docente na 

SME. Deste modo, os cursos oferecidos pela SME, em sua maioria, atenderam a professores 

interessados nessa temática, tendo em vista que a maioria dos processos formativos se dava 

por adesão. Assim, faz-se necessário garantir também a formação dos professores que são 

resistentes à temática étnico-racial.  

Além dos cursos apontados acima, foram disponibilizados pela SME, cursos de curta 

duração, palestras, seminários e visitas técnicas a Museus. Vale destacar esta última medida, 

pois entendemos ser um momento de formação que possibilita um aprendizado significativo 

para os docentes. De acordo com uma das Assessoras, foi após a realização das visitas 

monitoradas ao Museu Afro Brasil, em São Paulo, que muitos professores realizaram ações 

dentro de suas escolas direcionadas à implementação da Lei 10.639/2003. O material 

produzido foi organizado em uma exposição no Centro Cultural Palace, criando-se uma 

cultura das exposições, assim a SME passou a organizar Mostras para expor os trabalhos 
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desenvolvidos pelos alunos das escolas municipais. Além das Mostras, uma ação importante 

neste processo de implementação foi a realização de concursos fotográficos nos quais o negro 

foi o protagonista.  

De acordo com o Plano Nacional de Implementação, a política de material didático e 

paradidático deve promover de maneira positiva a imagem do negro, de sua cultura e de sua 

história, além de abordar a temática das relações étnico-raciais, da discriminação, do 

preconceito e do racismo. A SME distribuiu livros destinados a docente e alunos, para o 

enriquecimento do acervo das bibliotecas escolares e os materiais disponibilizados, por 

exemplo, o Baú do Baobá, atendiam aos princípios estabelecidos no Plano Nacional.   

Além da distribuição de materiais didáticos e paradidáticos a SME, através da 

Assessora Técnica Educacional, também produziu e distribuiu materiais didáticos destinados 

aos docentes para serem utilizados em suas salas de aulas. A história da localidade e a 

educação patrimonial foram elementos importantes nesse processo. Assim, levando em 

consideração o que preconiza o Plano Nacional, cabe aos municípios produzir e distribuir 

matérias didáticos e paradidáticos que valorizem a história e a cultura local, objetivando o 

ensino e à aprendizagem das relações étnico-raciais. Os cursos de formação docente 

oferecidos pela SME disponibilizaram aos professores materiais de apoio construídos a partir 

da história local, materializando o direito à memória da população negra, bem como o direito 

ao reconhecimento e, consequentemente, a valorização de sua história e de sua cultura na 

localidade.  

Além das incumbências dos governos municipais, apontados no Plano Nacional, é 

importante salientar a importância do papel indutor do MEC e de uma maior participação da 

União no financiamento da Educação Básica. Os recursos orçamentários destinados, 

principalmente, para a formação docente e a produção e distribuição de materiais didáticos 

voltados para a educação étnico-racial, mesmo que crescentes se comparados ao período 

anterior a criação da SECAD/SECADI, ainda são insuficientes para atender a todos os 

sistemas de ensino. A dotação orçamentária da SECADI, ainda não ultrapassou 5% do total 

do orçamento do MEC. Desta forma, mesmo se considerarmos os avanços alcançados desde 

2003, ano de promulgação da Lei 10.639, julgamos ser necessário a ampliação dos recursos 

financeiros destinados a implementação da referida Lei, bem como uma maior indução do 

MEC no desenvolvimento dessas políticas públicas.  

 Após os apontamentos realizados, alguns questionamentos são pertinentes: Quais 

ações realmente impactaram nas práticas escolares desenvolvidas pelos professores? Quantos 
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docentes participaram dos processos formativos? Como garantir a continuidade das ações e 

dos programas desenvolvidos pela SME? Como são realizados (ou não) os registros das ações 

desenvolvidas pela SME, para assim garantir um monitoramento e avaliação do que já foi 

implementado? Qual foi a atuação do município nas Conferências e nos Fóruns de Educação e 

Diversidade Étnico-Racial? Qual foi a postura do CME frente a este processo? Acreditamos 

que essas questões podem ser respondidas por outras pesquisas necessárias para uma maior 

compreensão deste processo de implementação no município.  
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APÊNDICE 

 

1) ANSELMO, Eliana Regina Martins. Das Práticas Políticas e Jurídicas na Formação de 

Professores para a Educação Étnico-racial. Tese (Doutorado). Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS). Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação 

em Educação, Porto Alegre, 2015.  

 

Objetivo geral: conhecer e problematizar as políticas públicas de formação de professores, 

especialmente a educação étnico-racial no âmbito de duas Secretarias Municipais de 

Educação (São Leopoldo e Novo Hamburgo no estado do Rio Grande do Sul).  

Metodologia: análise documental a partir das leis, programas, projetos, diretrizes e demais 

documentos orientadores da SECAD e da SEPPIR, bem com os documentos relacionados à 

formação de professores nas respectivas Secretarias Municipais de Educação.  

Resultados: A formação continuada oferecida pelas SMEDs remete ao mesmo padrão adotado 

pelo MEC, e o lugar para tratar o tema permanece na transversalidade.   

 

2) FARIA, Monique Marques de. Valorização dos percursos negros no Brasil: 

perspectivas de educação nos territórios afro-rioclarenses. Dissertação (mestrado) - 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Biociências de Rio Claro. 

Programa de Pós-Graduação em Educação. Rio Claro, 2014. 

 

Objetivo: foram analisadas três ações destinadas a implementação da Lei 10.639/30 no 

município de Rio Claro, estado de São Paulo, sendo duas delas destinadas especificamente a 

professores e coordenadores pedagógicos. O primeiro projeto analisado foi o “Afro-

brasilidades”, uma parceria do Arquivo Público Histórico de Rio Claro, Associação de 

Escolas Reunidas (ASSER), Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

(UNESP), Conselho da Comunidade Negra de Rio Claro (CONERC), Assessoria de 

Integração Racial e Secretaria Municipal de Educação de Rio Claro. Os outros dois projetos 

destinados à formação docente foram: a formação em “História da África e Cultura Afro-

brasileira” (2012), destinada aos coordenadores da rede municipal, e o projeto “A comunidade 

negra vai à escola” (2013), ação que se estendeu aos professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e da disciplina de Artes. Também foi desenvolvido o projeto piloto intitulado 

“Roteiro Afro” em parceria com a Secretaria de Turismo do município.  

Metodologia: revisão bibliográfica acerca do tema, análise da ficha inscrição e do relato de 

experiência da formação docente “A comunidade negra vai à escola” e dados coletados in 

loco através da pesquisa participante.  



193 

 

Resultados: De acordo com Faria (2014) foram ações pontuais, entretanto possibilitaram 

novas práticas nos espaços escolares, sendo justificadas pela importância do registro e 

divulgação de uma nova perspectiva histórica da população brasileira.  

3) MESSIAS, Elizama Pereira. Políticas de promoção da igualdade racial no âmbito 

educacional na cidade do Recife: trajetórias e contradições na luta por reconhecimento 

da população negra. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Pernambuco 

(UFP). Centro de Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação. Recife, 2009. 

 

Objetivo: a analisar o processo de formulação e implantação das Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial desenvolvidas pela Secretaria de Educação do município de Recife, no 

período de 2005 a 2008, buscando compreender as representações dos formuladores 

(Diretoria da Igualdade Racial (Secretaria de Direitos Humanos) e Secretaria de Educação, 

Esporte e Lazer) sobre identidade étnico-racial, igualdade racial e política pública.  

Metodologia: análise de documentos oficiais e entrevistas semiestruturadas com os técnicos 

que estiveram diretamente ligados a elaboração e implementação destas ações.  

Resultados: revelaram a influência da promulgação da Lei 10.639/2003 na agenda local e as 

ações se concentraram na formação continuada sobre o tema, de maneira esporádica e 

descontinua, atingindo um pequeno número de educadores.  Ainda de acordo com Messias 

(2009) isso demonstra as contradições do processo de institucionalização, das políticas de 

promoção da igualdade racial bem como a força das representações dos sujeitos na 

materialização dessas políticas públicas.  

4) ROCHA, Laura Fernanda Rodrigues da. A implementação da Lei 10.639/2003 na 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Dissertação 

(Mestrado). Universidade federal de Ouro Preto. Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais. Programa de Pós-Graduação em Educação. 2015. 

 

Objetivo: analisou o grau de institucionalização da Lei 10.639/2003 nas instituições de 

Educação Profissional, Cientifica e Tecnológica, a partir da verificação dos Planos de 

Desenvolvimento Institucional (PDIs).  

Metodologia: foram analisados (41) quarenta e um documentos, sendo: (38) trinta e oito dos 

Institutos Federais (IF), (02) dois dos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro) e (01) um da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UFTPR).  

Resultados: De acordo com o autor, apesar de identificar e experiências positivas em algumas 

instituições, os resultados encontrados sinalizam para uma baixa institucionalização da Lei nº. 

10.639/2003 na Rede Federal de Educação Profissional.  
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5) SANTOS, Maria Cristina dos. A implementação da Lei 10.639/03 e o IDEB no 

Sistema de Ensino Municipal de Divinópolis. Dissertação (Mestrado). Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP). Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Programa de 

Pós-Graduação em Educação. 210f. Mariana. 2014. 

 

Objetivo: averiguar se o município esta implementando a Lei 10.639/2003, no que se refere à 

formação continuada docente e da equipe pedagógica.  

Metodologia: pesquisa documental junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao 

período de 2003 a 2013, analisando os Projetos Políticos Pedagógicos e as políticas de 

enfrentamento da desigualdade e do racismo nas escolas; foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com professores e diretores de duas escolas municipais; aplicação de 

questionário aos pais dos alunos e por fim um diálogo com o Secretario do Conselho 

Municipal de Educação.  

Resultados: evidenciaram que as políticas adotadas pela Secretaria Municipal de Educação 

não atingiram as escolas pesquisadas e a maioria dos professores não encontrou apoio 

pedagógico para inserção da temática étnico-racial no currículo escolar.  

6) SANTOS, Isabel Passos de Oliveira. A Lei nº 10.639/03 e sua implementação nas 

escolas municipais de Campinas. Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp). Faculdade de Educação. Programa de Pós-graduação em 

Educação. Campinas, 2014 186 f. 

 

Objetivo: buscar elementos para verificar como se deu o processo de implementação da Lei 

10.639/2003, nas escolas municipais do município de Campinas, no estado de São Paulo, bem 

como revelar o silêncio sobre a temática racial no currículo das escolas municipais, 

considerando a existência de duas leis municipais que já previam a inclusão da temática racial 

nos currículos das escolas municipais anteriores a Lei Federal 10.639/2003.  

Metodologia: pesquisa documental utilizando os diários oficiais do município de Campinas 

(SP), no período de 1990 a 2008.  

Resultados: a pesquisa revelou que de 1990 até 2003, embora a questão racial já estivesse 

contemplada na Lei Orgânica do Município e na agenda da Secretaria Municipal de 

Educação, os atos normativos somente se efetivaram a partir de 2003, com a publicação da 

Lei 10.639/2003. A temática racial passou a ser introduzida nas escolas municipais por meio 

do Hip Hop, da anemia falciforme e da capoeira. Desenvolveu-se uma política de formação 

docente que levou a temática para dentro da escola e em consequência uma adequação do 

currículo que atendesse ao dispositivo legal vigente.  
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7) SILVA. Rafael Ferreira. Educando pela diferença para a igualdade: professores, 

identidade profissional e formação contínua. Dissertação (Mestrado). Universidade de 

São Paulo. Faculdade de Educação. São Paulo, 2010 310 f. 

  

Objetivo: tem como objeto de estudo o Programa São Paulo: educando pela diferença para a 

igualdade, destinado à formação continuada de professores do sistema estadual de educação 

do Estado de São Paulo (SEE-SP), realizado no período de 2004 a 2006.  

Metodologia: foram realizadas entrevistas com os monitores e os coordenadores do Programa 

e também com uma professora participante do curso de formação. Também foram analisados 

o material pedagógico e os documentos oficiais que deram subsídios para a implantação do 

Programa.  

Resultados: A pesquisa concluiu que o Programa de formação promoveu uma articulação de 

políticas de igualdade com políticas de identidade. 

8) VALE, Gislana Maria do Socorro Monte do. Avaliação da política de educação das 

relações etnicorraciais: implementação da Lei 10.639/03 na escola pública municipal 

de Fortaleza. Dissertação (Mestrado Profissional). Universidade Federal do Céara.  

Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Políticas Públicas. Fortaleza, 2013. 

130f. 

  

Objetivo: avaliar a política de educação das relações étnico-raciais (ERER), através da 

implementação da Lei 10.639/2003 no sistema público municipal de ensino de Fortaleza, no 

estado do Ceará. Realizou uma análise dos documentos legais no âmbito nacional e local.  

Metodologia: foram realizadas entrevistas e aplicados questionários para os gestores em 

âmbito nacional e local, e para os professores do sistema de ensino municipal de Fortaleza.  

Resultados: apontaram para o conhecimento sobre a Lei 10.639/2003, entretanto no município 

de Fortaleza existe a necessidade de ações mais sistemáticas com relação à formação docente 

e a aquisição de materiais e recursos didáticos.  

9) VIANA, Maria da Guia. Os desafios da implementação da Lei Federal nº 10.639/03: 

entre as ações da política nacional de promoção da igualdade racial. Dissertação 

(Mestrado). Universidade Federal do Maranhão. Centro de Ciências Sociais. Programa 

de Pós-Graduação em Educação. São Luís, 2009. 108 f. 

 

Objetivo: analisar as políticas públicas educacionais, desenvolvidas pelo Estado do Maranhão, 

no período de 2005 a 2008, com relação à implementação da Lei 10.639/2003.  

Metodologia: análise dos documentos produzidos pela Secretaria de Estado da Educação 

(SEDUC), bem como a realização de entrevistas com os gestores da SEDUC, com as técnicas 

da equipe de Coordenação do Programa de Promoção da Igualdade Racial (COPIR), com 
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membros de entidades do Movimento Negro, com membros de órgãos governamentais que 

participaram do Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-racial no Estado do 

Maranhão e por fim com professoras de duas escolas do sistema estadual de educação.  

Resultados: apontaram para a necessidade de um maior envolvimento do poder público, 

considerando que a implementação da Lei 10.639/2003, não contempla as orientações 

nacionais e as ações ainda são limitadas, descontínuas e sem o apoio necessário para sua 

efetivação.  

10) VIEIRA, Cecília Maria. Educação e Relações Étnico-raciais: Diálogos e silencias 

sobre a implementação da Lei nº 10.639/2003 no município de Goiânia. 2011. 132 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal de Goiás. Faculdade de 

Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação.  Goiânia, 2011.  

 

Objetivo: identificar se o curso de formação de professores sobre a História e Cultura 

Africana, realizado em 2007, possibilitou a produção de diálogos ou a superação dos silêncios 

sobre as relações étnico-raciais entre os professores.  

Metodologia: utilizou pesquisa bibliográfica, pesquisa documental nos arquivos da SME e a 

realização de entrevistas com professores que participaram deste curso de formação docente, 

como formadores ou como cursistas.  

Resultados: demonstraram que a formação continuada docente ainda não recebe a devida 

importância pelos gestores dos sistemas educacionais, bem como uma resistência dos 

professores quanto a temática étnico-racial. Para o autor grande parte do silêncio está ligado 

ao desconhecimento das contribuições históricas da população negra a sociedade brasileira ou 

ao mito da democracia racial, entretanto outras determinantes devem ser compreendidas. 

  Desta forma, podemos considerar que existem pesquisas sendo realizadas nesta 

temática, e que a maioria delas identificou que ainda estamos caminhando no sentido da 

implementação verdadeiramente sistemática da Lei 10.639/2003.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Resolução SME nº 08 de 04 de setembro de 2007 
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ANEXO B - Decreto nº 210, de 10 de agosto de 2006  
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ANEXO C - Decreto 194, de 27 de agosto de 2007  
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ANEXO D – Lei Complementar nº 2.148 de 28 de dezembro de 2006 

 

 
 
 
 



204 

 

 

 
 
 
 



205 

 

ANEXO E - Portaria nº 1.292/2006 de nomeação da Comissão de Coordenação e 

Acompanhamento da Política de Ações Afirmativas para Afrodescendentes 
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ANEXO F - Decreto 288, 16 de novembro de 2006.  
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ANEXO G – Material informativo sobre a anemia falciforme  
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ANEXO H - Convênio Nº 862019/2006 
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ANEXO I - Portaria 0019 de 05 de janeiro de 2007 
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ANEXO J – Lançamento do Projeto Baobá – Educando para a Igualdade Étnico-Racial 
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ANEXO K – Convite para a distribuição de material didático  
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ANEXO L – Calendário 2007 
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ANEXO M – Calendário 2008 
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ANEXO N – Especificações do Pregão Eletrônico 
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ANEXO O – Conteúdo programático do curso de formação docente 
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ANEXO P – Visitas monitoradas ao Museu Afro Brasil 
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ANEXO Q – Distribuição do “Baú do Baobá” 
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ANEXO R - I Mostra da Cultura Negra das Escolas Municipais de Ribeirão Preto 
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ANEXO S – Programação da I Mostra de Cultura Negra das Escolas Municipais de Ribeirão 

Preto 
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ANEXO T – Carta Aberta de Exoneração 
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ANEXO U – Semana da Consciência Negra – 2009 
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ANEXO V – Palestras  

 

 



247 

 

ANEXO X – Projeto “A escola vai ao cinema” 
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ANEXO W - Seminário “Discutindo o Racismo e outras formas de Preconceitos” 
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ANEXO Y – Visita ao Centro de Documentação, Cultura e Política Negra de Piracicaba 
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ANEXO Z - História, Cultura e Identidade nas Literaturas Africanas de Língua Portuguesa 
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ANEXO AA – Sugestão de livros para serem adquiridos durante a Feira do Livro – 2010 
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Anexo BB - Ritmos da Diáspora Negra 
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ANEXO CC - O Ensino de História da África: Reflexões sobre Racismo e Identidade 
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ANEXO DD – Semana da Cultura Afro-Brasileira 
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ANEXO EE - 1º Concurso Fotográfico Estudantil - “Negro em Vários Movimentos – um 

olhar infantojuvenil” 
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ANEXO FF – Edital 003/11 Classificação e premiação do 1º Concurso Fotográfico 
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ANEXO GG – Sankofa Ação Cultural 
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ANEXO HH – Ação Sankofa II 
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ANEXO II – Diáspora Cultural  
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ANEXO JJ - Curso de Aperfeiçoamento em Educação das Relações Étnico-raciais 
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ANEXO KK – Roda de Conversa – Programa Mais Cultura nas Escolas 
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ANEXO LL – III Mostra Interativa Afro-brasileira “Ngoma Ecoa – Negro em Vários 

Movimentos – Um olhar para a ação” 
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ANEXO MM – Lançamento do Roteiro “A dispersão e os marcos de resistência do povo 

negro em Ribeirão Preto” 
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ANEXO NN – “Relações Étnico-raciais – História e Cultura Africana e Afro-brasileira” 
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ANEXO OO – Relações Étnico-Raciais, História e Cultura Africana e Afro-Brasileira – 

Educação Patrimonial e Os Marcos de Resistência da População Negra em Ribeirão Preto 
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ANEXO PP – Curso Diversidade Étnico-racial e cultural: Teoria e Prática da Capoeira 
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ANEXO QQ– IV Mostra Interativa “Berimbau Ecoa”  
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ANEXO RR – Palestras Semana da Consciência Negra 
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