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Apresentação
Como um importante desafio para a sociedade brasileira, o estudo e análise das relações raciais e étnicas 
são condições fundamentais para resgatarmos nossa identidade, para repararmos as injustiças históricas 
que segregaram pessoas pela cor da pele, para a garantia de direitos, para efetivação de políticas públicas 
de promoção da igualdade de oportunidades para todos e todas.  

Por isso, a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com as organizações sociais IBEAC – Instituto 
Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário – e a OSCIP Mais Diferenças, lança a presente publicação com o 
objetivo de contribuir para o conjunto de Políticas de Ação Afirmativa desenvolvidas no país, apresentando 
a reflexão das escolas sobre os desafios e os avanços já conquistados no trabalho com a temática racial e 
étnica em nosso município. A publicação é resultado de uma ampla pesquisa realizada na Rede Municipal 
em 2011 para verificar o nível de cumprimento das Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008, e da Lei 
Municipal 6.494/2009 e desta forma, traçar novas metas e estratégias.

Sabemos que o trabalho com a temática racial e étnica se materializa em uma série de ações institucionalizadas 
no âmbito da Secretaria de Educação, como a oferta de formação para educadores(as), publicações e 
oportunidades de exposição das ações desenvolvidas no âmbito das escolas, como ocorre com o Prêmio 
AKONI de promoção da igualdade racial e a Mostra da Educação Municipal. Sabemos, também, que estes 
esforços só têm efeito na medida em que desenvolvemos uma consciência de reconhecimento, respeito e 
valorização da diversidade que compõem nosso tecido social, ou seja, quando as diferenças deixam de ser 
vistas como defeito e passam a ser vistas como um valor.

Esta publicação afirma a nossa crença de que cabe à educação contribuir para a produção de conhecimentos 
e para “a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos(ãs) orgulhosos(as) de seu 
pertencimento étnico-racial – descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, 
de asiáticos, entre outros – para interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos, 
igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada” como assertivamente é proposto 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais. 

Somente com o esforço cotidiano de desconstruir preconceitos e de reescrever nossa história é que 
conseguiremos superar os obstáculos para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Nesse 
processo a educação tem responsabilidade central. 

Esperamos (do verbo esperançar, como diria o mestre Paulo Freire) que as Escolas da Prefeitura de 
Guarulhos continuem assumindo essa tarefa como condição inerente de sua função social.

Um forte abraço! 
Prof. Moacir de Souza

Secretário de Educação | Maio/2013





Introdução
Esta publicação é um produto do trabalho desenvolvido no município de Guarulhos para a inclusão da 
temática racial nas práticas e espaços educacionais de nossa cidade. Trata-se de um pequeno volume 
que conta um pouco dessa história e traz os resultados de uma pesquisa junto aos profissionais da Rede 
Municipal de educação realizada com o objetivo de mapear os avanços, identificar pontos que merecem 
atenção e, fazendo essas informações circularem, alimentar nossas conversas, ideias e planos.

A investigação de que os dados a seguir resultam foi realizada em 2011, por meio de distribuição e envio 
de questionários a diretores(as), vice-diretores(as) e coordenadores(as) pedagógicos(as), como também 
para coletivos de educadores(as) de instituições municipais da Rede – escolas de Educação Infantil, 
Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA), instituições conveniadas da 
Educação Infantil e núcleos do Movimento de Alfabetização (MOVA). 

Mais de dois mil profissionais se envolveram na proposta e, individualmente e em grupo, devolveram os 
questionários contando suas experiências, apontando caminhos, sugerindo formas de fortalecer e ampliar 
o trabalho. E se a ideia é fazermos juntos, o próprio questionário foi elaborado de forma que não só
extraísse informação, mas que suscitasse a reflexão, que pedisse para que os(as) respondentes olhassem 
para si e para suas escolas, para o papel que desempenham e o “lugar” que ocupam. Muitas vezes, 
a gente não sabe que sabe e só precisa de um empurrãozinho prá perceber que a sensação de que as 
dificuldades não cessam é, na verdade, a experiência do avanço. A experiência de poder enfrentar desafios 
novos porque para muitos outros a gente já descobriu uma saída. 

Para que esse aprendizado não cesse é que fizemos esta síntese. Não para servir de retrato que fica 
tomando poeira na prateleira, mas como registro que faz pensar o que vamos inventar hoje e amanhã.

Programa de Educação Inclusiva (PEI)
Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos (SME) – Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP)

Divisão Técnica de Políticas para Diversidade e Inclusão Educacional - Seção Técnica de Ações Educativas para Igualdade Racial e de Gênero
Grupo de Trabalho de Promoção da Igualdade Racial (GTPIR) 

Pesquisa: Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário (IBEAC) e OSCIP Mais Diferenças
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Questão racial e educação hoje

A escolha da educação como campo de atuação para construção de uma sociedade verdadeiramente 

inclusiva e plural vem do reconhecimento de seu potencial acolhedor das perguntas a respeito de como se 

colocar e agir num mundo tão diverso, mas também de seu potencial transformador ao desafiar o que se 

vê como enraizado e como origem de distorções,   desigualdades, violências. O investimento em práticas 

e espaços educativos vem conquistando vitórias históricas em termos de acesso à educação e de melhoria 

da qualidade educacional.

No que se refere ao acesso, o foco deteve-se sobre o ensino superior: pessoas comprometidas com 

a democratização da universidade e conhecedoras dos mecanismos promotores de exclusão racial criaram 

cursinhos preparatórios para exames vestibulares e fomentaram os debates sobre a adoção de cotas para 

estudantes negros(as). Paralelamente, a reflexão sobre os efeitos das vivências escolares nos primeiros 

anos de aprendizado permitiu a leitura crítica sobre os conteúdos dos currículos. 

Muito embora estudiosos(as) – ou mesmo o senso comum em alguma medida – reconheçam que 

a história oficial que aprendemos na escola não retrate a complexidade de nosso passado, é essa versão 

que continua sendo apresentada: com todos os vícios, imagens imperfeitas e parcialidade já devidamente 

conhecidos e compreendidos. Por que, então, não possibilitar a crianças, jovens e adultos o conhecimento 

de seu mundo, beneficiando-se de outros aprendizados? 

A Lei 10.639/2003 abre essa possibilidade ao determinar a inclusão da história da África e da 

cultura afro-brasileira nos currículos dos Ensinos Fundamental e Médio (confira a Lei no anexo 1 ). Ao 

alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela formaliza a oportunidade de as escolas 

trabalharem os conflitos que estão na origem de nossa história, a imposição da força pelos que chegaram 

e a resistência de povos que já estavam e dos que foram trazidos para a terra que seria o Brasil. 

Torna-se possível, ainda, conhecer as formas pelas quais culturas, práticas e saberes foram 

preservados sob estratégias de criação e recriação do papel construtor do país, desempenhado por 

negros(as) e indígenas (Lei 11.645/2008 – Anexo I) inclui população indígena). Esse conhecimento 

renova a compreensão sobre a história e sobre como ela constrói o presente, dirimindo, assim, as bases 

em que preconceitos e práticas discriminatórias se assentam. 

A percepção de que a implementação da Lei 10.639/03 se dava lentamente levou à criação, em 

2009, do 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, com objetivos de 

desenvolver:
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1) Fortalecimento do marco legal;
2) Política de formação para gestores(as);
3) Política de material didático e paradidático;
4) Gestão democrática e mecanismos de participação social; 
5) Avaliação e monitoramento;

6) Condições institucionais.

O tamanho da empreitada ajuda a compreender a necessidade de aperfeiçoar as ferramentas utilizadas até aqui e de criar novos 

mecanismos e estratégias a cada novo passo. O município de Guarulhos aceitou o desafio e sua aposta vem gerando frutos inspiradores.

O trabalho de inclusão racial no município de Guarulhos
A Semana da Consciência Negra realizada em Guarulhos, no ano de 2002, pelo Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas 

(DOEP) da Secretaria Municipal de Educação (SME), além de importante acontecimento, deu origem ao Grupo de Trabalho de Promoção da 

Igualdade Racial (GTPIR), que, depois de organizar o evento, decidiu dar continuidade ao tratamento do tema. 

No ano anterior, 2001, as escolas da Rede já promoviam aulas de danças brasileiras para seus educandos(as), por meio do Projeto 

Babassá, que na língua Kimbundo, significa “irmão gêmeo”. Assim, se a política de educação do município era definida com base em princípios 

de igualdade, desenvolvimento pleno dos(as) educandos(as) e de garantia de direitos, essas ações mostravam que havia terreno fértil para que 

a semente vingasse. 

Atividades das Semanas da Consciência Negra (2002 a 2010)
Conferências,

Mesas-Redondas,
Diálogo Inter-Religioso,
Relatos de Experiências,
Roteiro Histórico Negro,

Desfile de Roupas Africanas,
Mostras de Arte Negra, Teatro, Danças,

Oficinas de Bonecas Negras e Tranças Africanas,
História e Culturas da África e sua Diáspora Brasileira, 

Música no Café (MPB, Samba, Jazz, Chorinho e Reggae), 
Curso “História das Culturas Africanas e Afrodescendentes”,

Filmes e debates (Amistad; Malcom X; Longe do Paraíso; A Cor Púrpura; 
A Outra História Americana; Kiriku; Atlântico Negro - Na rota dos Orixás;

Quanto vale ou é por quilo; Madame Satã; Cafundó; Ó Paí,Ó; Em minha Terra; 
Jardineiro Fiel, entre outros).
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Daí que, da primeira Semana, outros encontros tenham se seguido, anualmente, até hoje. Celebração do reconhecimento da contribuição 

de negros e negras para a conformação da diversidade social, as Semanas serviram também como momento de reflexão e socialização dos 

resultados do Projeto de formação de educadores(as) e educandos(as), promovido pela Secretaria Municipal de Educação. Seus objetivos eram 

voltados à promoção da justiça, da igualdade, do respeito e à valorização de todos(as) os(as) cidadãos(ãs) sem distinção de raça, cor, etnia, sexo, 

religião ou qualquer condição social.

 

 

Alguns temas e audiências - Semanas da Consciência Negra 2009 e 2010

• Oficina “Identidade, (in)felicidade e aprendizagem: como educadores(as) podem contribuir à aceitação ou à rejeição do corpo da criança 

negra”, com 30 Agentes de Desenvolvimento Infantil;

• Mesa-Redonda “As visões sobre a África na literatura infantil”, com 30 participantes;

• Oficina de penteados afro, com 59 participantes;

• Mesa-Redonda “Olhar sobre o perfil dos personagens negros”, com 84 educadores(as) ;

• Peça teatral infantil “Menina Bonita do Laço de Fita”, para 1120 educandos(as) da Rede Municipal;

• Oficina “Efeitos psicossociais do racismo”, com 118 educadores(as);

• Oficina “Discriminação racial e um príncipe encantado: um caminho para o tráfico de mulheres”, com 140 educadores(as);

• Mostra de Arte Negra, com 640 educandos(as) e educadores(as);

• Oficina de Contação de Histórias, com 83 educadores(as);

• Desfile Beleza Negra, com 200 participantes;

• Exibição e debate com o diretor do documentário “Família Alcântara”, com 210 participantes;

• Oficina “O ensino da história africana, afro-brasileira e ações étnico-raciais nas escolas”, com 162 participantes.
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O caráter celebratório das Semanas foi realçado pela consolidação do trabalho permanente do GTPIR, que passou a se reunir 
quinzenalmente para tratar da presença e das manifestações cotidianas das questões relacionadas à temática racial na cidade. O Grupo assim 
definiu seus objetivos:

1) Fomentar a inclusão dos temas relativos à promoção da igualdade racial na Rede Municipal de Educação e nos programas e projetos 
desenvolvidos em parceria com outros departamentos e secretarias; 

2) Criar espaços de formação que impulsionem e fortaleçam iniciativas de promoção da igualdade racial, atendendo aos educadores e educadoras 
da Rede Municipal, à equipe do DOEP, aos gestores e gestoras das escolas, à comunidade escolar, aos educandos e educandas e educadores e 
educadoras do MOVA, do ProJovem e do Brasil Alfabetizado;

3) Ofertar subsídios (publicações internas, memorando-circular, textos informativos e formativos, vídeos, bibliografias, caderno de artigos etc.) 
que contemplem a diversidade racial, étnica e cultural do Brasil, propiciando o debate e novas práticas pedagógicas;

4) Elaborar e disseminar critérios de análise crítica quanto à presença de estereótipos raciais e quanto à valorização da diversidade racial, étnica 
e cultural em publicações, projetos e propostas provenientes do GTPIR, das escolas e/ou núcleos (atualmente Divisões) da SME, dos movimentos 
da sociedade civil, das entidades particulares, universidades e departamentos relacionados à educação e à promoção da igualdade racial e da 
diversidade;

5) Adquirir livros, brinquedos, vídeos e materiais didáticos diversos que favoreçam a promoção da igualdade racial e da diversidade, compondo 
um kit afro-brasileiro para as escolas da Rede Municipal de Educação;

6) Conhecer, sistematizar e disseminar os projetos e as ações de promoção da igualdade racial, desenvolvidos na Rede Municipal de Educação, 
a fim de garantir visibilidade, apoio e fortalecimento destas iniciativas;

7) Ampliar os conhecimentos teóricos e práticos dos(das) participantes do GTPIR, por meio de leituras individuais e coletivas, participação em 
conferências, palestras e cursos, favorecendo a constituição de um alicerce seguro para o desenvolvimento das ações;

8) Apoiar as ações e os projetos resultantes da parceria entre a SME e outras secretarias, movimentos da sociedade civil, entidades particulares, 
universidades e departamentos, relacionadas à promoção da igualdade racial e da diversidade. 

Em 2006, a opção pela atenção ao tema ganha novo fôlego com a criação da Coordenadoria da Mulher e da Igualdade Racial (CMIR), 
fortalecendo iniciativas e ações para a promoção da igualdade racial e de gênero na cidade. São pontos altos dessa jornada:

2006

• Educação-Africanidades-Brasil. Curso de Educação a Distância - 120 horas, promovido pelo Ministério da Educação/SECAD/UNB, com o 

objetivo de propiciar formação continuada, em educação e relações étnico-raciais, divulgado pela SME ao professorado.
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2007
• Oficinas de formação de multiplicadores(as) para a promoção da igualdade racial, promovidas pela CMIR, dedicadas a professores(as), 

gestores(as), profissionais do DOEP e de outras secretarias da Prefeitura Municipal de Guarulhos.

2008 
• Oficinas com objetivo de promoção do diálogo sobre as questões étnico-raciais e desconstrução do racismo, voltadas para estagiários(as) 

dos Núcleos de Educação Infantil, Educação Inclusiva e Ensino Fundamental; educadores(as) da Rede, de escolas-polo, do ProJovem, do 
Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (EJA); Agentes Populares (do MOVA); formadores(as) do Fundo Social de Solidariedade e para 
educadores(as) do colégio particular Parthenon. 

• Levantamento da SME de indicações para aquisição de acervo bibliográfico, brinquedos e materiais didáticos com abordagem da temática 
étnico-racial a serem distribuídos à Rede Municipal de Educação.

• Organização, em parceria com a CMIR, da I Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial.
• Análise de propostas de cursos, seminários e oficinas sobre a temática étnico-racial encaminhadas, regularmente, à SME.
• Curso “Metodologias de Enfrentamento do Racismo e Promoção da Igualdade Racial”, por Bel Santos Mayer, sobre métodos e técnicas de 

sensibilização e aprofundamento da temática étnico-racial nas escolas. Como produto do curso, seus participantes produziram inúmeros 
artigos, resultando em registro especial sobre suas experiências, publicados em 2010 na Revista Ashanti, recém-criada pela Secretaria 
Municipal de Educação. Cerca de cem educadores(as) concluíram o curso.

• Produção de material de apoio para educadores(as) e agentes populares do MOVA: O negro no Brasil.
• Prêmio AKONI de Promoção da Igualdade Racial. Também desdobramento do curso de “Metodologias de Enfrentamento do Racismo e Promoção 

da Igualdade Racial”, que em sua primeira edição recebeu e analisou 104 produções (desenhos, slogans e fotografias) de educandos(as) da 
Educação Infantil, do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e MOVA. Reeditado em 2009, com 283 trabalhos, o Prêmio 
passa a ser bienal e, na edição de 2011, bateu seus próprios recordes, com 432 produções, entre desenhos, histórias em quadrinhos e 
slogans, sendo os(as) três primeiros(as) colocados(as) premiados(as) em cada uma das categorias citadas acima.

2009
• Oficinas temáticas “História da África e dos Afro-Brasileiros. Quais histórias?”, por Lauro Cornélio da Rocha e “Efeitos Psicossociais do Racismo”, 

por Maria Lúcia da Silva, para educadores e educadoras da Rede e profissionais da SME, com 60 e 45 participantes, respectivamente.
• Produção de material de apoio para educadores(as) e agentes populares do Mova: Você conhece a África?
• Curso “História e Culturas Africanas e Afro-Brasileiras”, por Christian Fernando dos Santos Moura,  parceria entre SME e Coordenadoria 

da Igualdade Racial (CIR), com objetivo de propiciar a formação sistemática, a difusão de conhecimentos científicos e técnicos acerca das 
culturas e histórias das populações africanas e afro-brasileiras. Contou com a participação de 26 educadores e educadoras. 

• “Seminário Internacional de Diálogos Políticos sobre o Ensino de História e Cultura da África”, entre 28 e 29 de setembro, em parceria com a 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP – Campus Guarulhos), com objetivo de aproximar, por meio do debate, a produção acadêmica 
e a ação governamental. O público do encontro foi de 450 educadores e educadoras, gestores e gestoras de educação, estudantes e outros.

• Elaboração coletiva da Proposta Curricular Quadro de Saberes Necessários (QSN), proposta curricular da Rede, com abordagem do estudo 



17Olhar para trás  para seguir em frente...

da história e da cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros à luz da concepção de uma educação humanizadora e libertadora.
• Criação, em outubro, da Divisão Técnica de Políticas para Diversidade e Inclusão Educacional, composta por quatro sessões, dentre as quais, 

a Seção Técnica de Ações Educativas para Igualdade Racial e de Gênero. 

2010

As ações deste ano estão destacadas no quadro: Conteúdos de textos publicados no informativo “Acontece na Rede” da SME  (2009-2013), 

p. 18 da presente síntese.

2011
• Formação para o lançamento da edição 2011 do Prêmio AKONI, voltado para coordenadores(as) pedagógicos(as) de 132 escolas municipais.
• Três edições do curso “Diversidade e Direitos Humanos: saberes e práticas necessários à construção da igualdade racial”, somando 90 

educadores e educadoras, formados em três turmas. 

Circulando informação...

Conteúdos de textos publicados no informativo “Circulação” da SME (2004 a 2008)
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Conteúdos de textos publicados no informativo “Acontece na Rede” da SME  (2009-2013)
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Colocar informações na roda, por meio, por exemplo, dos boletins “Circulação” e “Acontece na Rede”, é uma maneira de disseminar as 

ações aos que já as conhecem e aos que desejam delas participar; de relembrar sua continuidade aos que delas já ouviram falar e de apresentá-

las aos que, por algum motivo, com elas ainda não tiveram contato. 

Seguindo na linha de registrar e de alcançar públicos diversos, as publicações Ashanti e Xikelela são estratégias semelhantes, agora 

em formatos mais detidos e específicos.  Produtos do curso Metodologias de Enfrentamento do Racismo, de 2008, promovido pela SME, e das 

oficinas de comunicação do Projeto Xikelela realizadas pela Coordenadoria da Igualdade Racial (CIR), em 2010, respectivamente, as publicações 

dedicam-se ao tratamento, discussão e proposições de ações e ideias referentes às temáticas étnico-raciais.

 

Finalmente, é importante destacar a aquisição de materiais didáticos e de literatura, tal como definida como um dos objetivos do GTPIR, 

ao longo dos anos1. Com tantas ações, apostas e retomadas, seria de se esperar que perguntas começassem a surgir: No que avançamos? No 

que precisamos melhorar? Novas práticas estão se enraizando? Como distribuir nossa energia e empenho pelas possibilidades que nosso trabalho 

criou?

1  Com o intuito de inspirar profissionais e interessados(as) pelo tema, reunimos as aquisições em uma lista no anexo 5, de modo a facilitar a consulta.
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Pesquisa: “Compreensão e efetivação das Leis Federais 10.639/2003 e 
11.645/2008, e da Lei Municipal 6.494/2009 na Rede Municipal de Educação 
de Guarulhos”

Desenho da pesquisa

Falar em legislação ainda assusta muita gente. No caso da experiência de trabalho de educação e de temática racial em Guarulhos, a 

menção às três leis era forma resumida de referir-se àquele conjunto de atividades e princípios delineados até aqui. 

Legislação pertinente às ações de promoção da igualdade racial

Lei Federal Nº 10.639/2003: altera a LDBN 9.394/1996, para incluir a obrigatoriedade de inclusão no currículo oficial da Rede de 
Ensino a História e Cultura da África e dos Afro-brasileiros.

Lei Federal Nº 11.645/2008: altera a LDBN 9.394/1996, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da História 
e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.

Lei Municipal Nº 6.494/2009, substitutivo nº 02 ao Projeto de Lei Nº 040/2003 de autoria do Vereador Professor Auriel: “Torna 
obrigatório o tema história e cultura afro-brasileira e indígena no programa de ensino dos estabelecimentos de educação infantil, públicos 
e privados, do município de Guarulhos”. 

Assim sendo, a legislação, citada acima, longe de ser vista como imposição ou interferência sobre preocupações individuais, foram 

encaradas, pelos(as) profissionais da SME e dos muitos parceiros(as) feitos no caminho, como uma tomada de posição pública a respeito do que 

se entende como necessário para a promoção de uma sociedade mais igualitária e democrática. Dizendo respeito, assim, a assunto de interesse 

comum, funcionavam como balizadores e aportes de uma política educacional. O desejo de registro da interlocução entre a secretaria e os(as) 

gestores(as) e educadores(as) por meio de uma pesquisa começou a ganhar concretude em 2009. A ideia era levantar informações de maneira 

dialógica e que proporcionasse momentos de elaboração coletiva. 

Em primeiro lugar, foram definidos seus objetivos:

• Avaliar a disseminação, na Rede, das leis de promoção da igualdade racial (Leis Federais 10.639/2003 e Lei 11.645/2008, e Lei 

Municipal 6.494/2009);
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• Identificar e dar visibilidade às práticas pedagógicas fortalecedoras da promoção da igualdade racial na educação;
• Apontar as necessidades e as estratégias de superação das dificuldades, para efetivação das leis de promoção da igualdade racial na 

educação.

Em seguida, foi definida a metodologia. Foram elaborados questionários – anexos 3 e 4 – que deveriam ser respondidos por  diretores(as) 
e/ou vice-diretores(as), que constituíam um grupo, e coordenadores(as) pedagógicos(as) e educadores(as), que constituíam outro. As perguntas 
de cada grupo eram ligeiramente diversas segundo suas especificidades. 

No caso dos(as) educadores(as) e agentes populares do MOVA, definiu-se que os instrumentos deveriam ser respondidos em grupo, nos 
horários de trabalho pedagógico em suas respectivas instituições. Contudo, pela especificidade do MOVA, o preenchimento do questionário se 
deu de forma individual durante um dos espaços formativos desenvolvido para os Agentes Populares.

A entrega do questionário era feita de diferentes formas: pessoalmente, nos dias de atividade de formação, ou pelo escaninho. Todas as 
escolas municipais, entidades conveniadas e núcleos de MOVA os receberam de uma ou outra maneira. Os(as) profissionais tiveram o período 
entre fevereiro e julho de 2011 para fazer seus preenchimentos, e a análise das informações foi realizada ao longo de 2012.

Resultados
Questionários enviados para autopreenchimento costumam ter duas desvantagens: alta incidência de erros nem sempre passíveis 

de correção e baixa devolução de questionários respondidos. O retorno dos questionários por gestores(as) – diretores(as), vice-diretores(as) e 
coordenadores(as) pedagógicos(as) – e educadores(as) fugiu à regra e, no caso dos primeiros, a porcentagem de retorno ultrapassou os 90%. No 
caso dos educadores(as), a questão da representatividade foi relativizada tanto pelos problemas de preenchimento (a primeira desvantagem da 
autoaplicação), quanto pelo fato de que não se esperava que as respostas fossem generalizadas para o total de educadores(as) da Rede, uma vez 
que a coleta da informação tinha grupos de educadores(as) como referência. Neste caso, o interesse era pela abrangência de maior número de 
instituições de ensino (as escolas públicas, os núcleos de MOVA e instituições conveniadas). 

A incidência dos problemas de preenchimento sobre a identificação exata dos tipos de instituição dos educadores(as) respondentes 
(ausência ou inconsistência de respostas) fragilizou as possibilidades de leitura dos resultados segundo essa classificação, mas ainda assim 
permite a apreensão geral das questões motivadoras da investigação2.

Experiências dos(as) gestores(as) 
Questionário respondido por diretores(as) e/ou vice-diretores(as) de escolas municipais (de Educação Infantil, Ensino Fundamental e da EJA) 
e coordenadores/as de entidades conveniadas e agentes populares do MOVA.

Dos 189 questionários respondidos, 65,1% o foram por gestores(as) de escolas municipais, 25,4% de entidades conveniadas e 9,5% 
de núcleos de MOVA. A orientação era de poderem ser preenchidos pelo diretor(a), e/ou pelo(a) vice-diretor(a). Alguns questionários destinados 
a gestores de núcleos de MOVA e entidades conveniadas foram respondidos com a      identificação “coordenador pedagógico”. Por este motivo 

há, também, esta categoria de resposta no gráfico 1.  Os(as) diretores(as) formam o maior grupo de respondentes.

2  Os pormenores do trabalho de campo e das adequações e correções requeridas para análise dos dados estão descritos no relatório “Compreensão e efetivação das Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008, e da Lei 
Municipal 6.494/2009 na Rede Municipal de Educação de Guarulhos”, disponível em meio eletrônico.
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Gráfico 1

 

Fonte: Pesquisa sobre “Compreensão e efetivação das leis federais 10.639/2003 e 11.645/2008, e da Lei Municipal 6.494/2009 na 
Rede Municipal de Educação de Guarulhos”.  Elaboração: IBEAC, 2012. 

No que se refere à composição étnico-racial do grupo respondente, a investigação combinou duas questões. Na primeira, seguiu 

procedimento, corrente em pesquisa, de apresentar as categorias utilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para escolha 

do(a) entrevistado(a): branca, preta, parda, indígena e amarela. Foi oferecida também a alternativa “prefiro não responder”. Em seguida, o 

questionário pedia aos(às) entrevistados(as) que se identificassem no quesito “cor” de maneira livre, com suas próprias palavras.
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Gráfico 2
Identificação étnico-racial de gestores(as) com categorias do IBGE e com respostas espontâneas
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Fonte: Pesquisa sobre “Compreensão e efetivação das Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008, e da Lei Municipal 6.494/2009 
na Rede Municipal de Educação de Guarulhos” | Elaboração: IBEAC, 2012.

As proporções entre as categorias são semelhantes, na comparação das duas perguntas: maioria branca, seguida por aqueles(as) 
que se identificaram como negros(as) – pretos e pardos somados, adotando classificação adotada pelo DIEESE3 e outros centros de pesquisa. 
A comparação entre categorias, por outro lado, mostra variação mais em termos de nomeação que de identificação. Quando mencionadas 
espontaneamente pelos(as) entrevistados(as), todas as categorias do IBGE aparecem em menor número. A indígena, inclusive, desaparece. 

A opção por não responder merece ser considerada nesta comparação. Na questão com categorias para escolha pelo(a) entrevistado(a), 
havia a alternativa “prefiro não responder”. Somados aos(as) que simplesmente deixaram a questão em branco, representaram 3,7% dos 
entrevistados(as). Na pergunta para classificação com suas próprias palavras, os(as) que optaram por não responder passam a 25,4% do total, 
o que pode explicar a queda da frequência de cada categoria. 

3  Desde 1985, a Fundação Seade e o Dieese realizam, para a região metropolitana de São Paulo (já com replicações para outras regiões do país), a “Pesquisa Emprego e Desemprego” (PED). Nesta pesquisa, 
a reunião de indivíduos classificados como pretos e pardos, na categoria “negros”, visa atender a uma compreensão histórica e política da constituição racial e étnica da população. Histórica, na medida em 
que se compreendem as dimensões subjetivas e dos processos sociais de miscigenação, integração e discriminação no que se refere ao quesito cor/raça. Política pelo reconhecimento que pardos e pretos 
compõem o grupo que envolve temáticas tratadas pelas organizações do movimento negro. Na PED, a comparação é sempre entre negros (pretos e pardos) e não negros (brancos e amarelos).
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Por outro lado, deve contribuir para ela, também, a pulverização de formas de autoclassificação: 4,2% escolheram a denominação 
“negra”, “afrodescendente” e “preta ou negra” foram a opção de 1,1% cada uma, e,   os que escolheram a identificação “caucasiana”, “morena”, 
ou “parda ou branca, compõem 0,5% em cada classificação. 

Tanto a diversidade de denominação quanto a ausência de respostas indicam campo profícuo de discussão sobre o tema com os(as) 
gestores(as). Longe de tratar-se de questão consensual no Brasil, a identidade étnico-racial vem recebendo atenção que amplia os limites do 
debate para além da questão meramente fenotípica (a que respostas como “morena” remetem), considerando também aquisição de conhecimento 
histórico, político, e cultural (sugerido por opções como “negro” ou “afrodescendente”, por exemplo). 

Como os próprios gestores(as) e educadores(as) da Rede Guarulhense já afirmaram ao longo do trabalho construído na cidade, sua 
própria compreensão a respeito desta identidade é fundamental para o tratamento do tema nas ações pedagógicas. A espera de que os(as) 
educandos(as) tenham abertura para apreender novas formas de compreensão do mundo, se justifica quando seus educadores(as) e mestres(as) 
assumem a mesma postura com relação a seus próprios conhecimentos.

Com foco nas práticas pedagógicas propriamente ditas, buscou-se conhecer as características da atenção aos instrumentos e recursos 
nelas utilizados. Considerando a importância do acesso fácil e compartilhado aos materiais dedicados ao tema das relações raciais no ambiente 
escolar, foi perguntado aos(as) gestores(as) sobre o local em que ficam guardados quando não estão em uso: 80,4% dos(as) gestores(as) 
disseram haver lugar específico para eles. Como mostra o gráfico 3, eles estão disponíveis em locais de circulação aberta, como bibliotecas, salas 

de aula e brinquedotecas. 

Gráfico 3 | Local específico para materiais  
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Fonte: Pesquisa sobre “Compreensão e efetivação das Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008, e da Lei Municipal 6.494/2009 na 
Rede Municipal de Educação de Guarulhos” | Elaboração: IBEAC, 2012.
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As menções às salas dos(as) educadores(as) e da direção/coordenação dá oportunidade de levantar a questão de quais materiais fi cam 
nesses espaços, já que a justifi cada necessidade de preservação de materiais especifi camente voltados para educadores(as) muitas vezes 
escamoteia a injustifi cada guarda de materiais em gavetas ou armários, sob a alegação de cuidado, esquecimento ou falta de oportunidade de 
uso. 

Essa questão não foi abordada no questionário, embora tenha sido feito o pedido de identifi cação de quais materiais havia em suas 

escolas. Livros, brinquedos e revistas foram os mais frequentemente citados pelos(as) entrevistados(as), como mostra o gráfi co 4:

Gráfi co 4
Materiais sobre temática étcnico-racial nas escolas

Fonte: Pesquisa sobre “Compreensão e efetivação das Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008, e da Lei Municipal 6.494/2009 na

  Rede Municipal de Educação de Guarulhos” | Elaboração: IBEAC, 2012.

A forma de trabalho com esses materiais também é questão de interesse para o futuro. É mais fácil trabalhar com livros didáticos ou são 

mais presentes por outras razões? Os recursos são ou podem ser combinados segundo os fi ns pedagógicos planejados? E o que dizer da internet 

ou do emprego de instrumentos que permitissem aos(às) educandos(as) produzirem materais multiplicadores da discussão do tema? 

No que se refere ao momento retratado pela pesquisa, a maior parte dos(as) gestores(as) entrevistados(as) – 77 deles(as) – disse que 

suas escolas já haviam realizado atividades dedicadas à temática racial. Desses resultados, outras perguntas se seguiram: A esta maioria, o que 

foi feito? Nas escolas em que nenhuma atividade foi realizada, isso se deu por qual motivo?
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Gráfico 5

 
 

Fonte: Pesquisa sobre “Compreensão e efetivação das leis federais 10.639/2003 e 11.645/2008, e da Lei Municipal 6.494/2009 na 

Rede Municipal de Educação de Guarulhos” | Elaboração: IBEAC, 2012.
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O gráfico 5 mostra que as atividades culturais foram as mais frequentemente citadas pelos(as) entrevistados(as): teatro, visita a 
exposições e museus, atividades com filmes e vídeos, desenvolvimento de projetos e participação em premiações. Jogos e brincadeiras e 
rodas de leitura e de contação de histórias vêm na sequência, citadas com quase a mesma frequência que “planejamento”, resposta mais 
diversa no conjunto. 

Além da positiva presença no planejamento escolar, sugerindo a incorporação do tema ao cotidiano do ensinar e do aprender, as 
ações indicam que essa incorporação está se dando por meio do estabelecimento de diálogo da escola com outros espaços. Atividades 
passíveis de realização em sala de aula, em espaços variados dentro da instituição e em espaços extra-muros estão estampadas nas 
experiências citadas. 

No que se refere aos 23% dos(as) gestores(as), cuja instituição ainda não desenvolveu atividades, as razões apresentadas são 
bastante diversas. Excluindo-se aqueles(as) que não justificaram, as respostas mais frequentes não mencionam o tema especificamente, 

a falta de oportunidade e fase inicial de trabalho em instituição recém-criada, também são citadas, como mostra o gráfico 6.

Gráfico 6
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Fonte: Pesquisa sobre “Compreensão e efetivação das Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008, e da Lei Municipal 6.494/2009 na 

Rede Municipal de Educação de Guarulhos” | Elaboração: IBEAC, 2012.
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A razão mais citada, entretanto, quando pensada em conjunto com a resposta de que não há 

preconceito na escola, parece merecer discussão que remete a questões fundantes das concepções e ações 

na origem da Lei 10.639/03: Por que trabalhar o tema das relações raciais na escola? Por que ensinar 

história e cultura da África e indígena a crianças, adolescentes e adultos em formação escolar? Por que 

criar uma legislação especialmente para a inserção destes conteúdos no currículo? 

A recuperação da história, das escolhas e das reflexões acumuladas no percurso deve ajudar 

no reconhecimento do estatuto atribuído ao conhecimento da história e cultura africana e de grupos 

indígenas. Como todo conteúdo programático, sua apreensão por educandos(as) compõe o objetivo mais 

geral da educação, de aquisição de habilidades e formação intelectual. 

A inserção desses temas vem sofisticar a compreensão do processo de formação da nossa 

sociedade, incrementando uma versão parcial do passado, menos complexa do que o avanço neste campo 

do conhecimento já nos permite. A atualização do conteúdo escolar com base nos avanços das ciências 

históricas e humanas na academia e nos institutos de pesquisa está na base da afirmação da necessidade 

política e social da inclusão dos temas. As ideias de ausência de racismo nas escolas e de não necessidade 

de atividades sobre o tema, além de questões mais detidas sobre seus conteúdos, parecem não fazer jus 

ao debate mais amplo em que as ações merecem ser tratadas, reduzindo-as a matéria de disposição, gosto 

ou percepção individual. 

Ainda nessa linha, a seguinte questão do questionário buscava apreender nuances da presença 

do tema das relações raciais nas instituições: situações em que, independentemente da realização de 

ações, fosse possível detectar abertura, disponibilidade, potencialidades de manifestações concretas. A 

pergunta sobre se os(as) gestores(as) estimulavam educadores(as) e educandos(as) de suas instituições 

à participação em ações relacionadas à temática étnico-racial promovidas pela SME foi respondida 

afirmativamente por 92% dos(as) entrevistados(as). Do ponto de vista das instituições, a porcentagem 

de respostas afirmativas cresce para 98,4% para escolas, e decresce para 88,9% e 78,7% para MOVA e 

Entidades Conveniadas da Educação Infantil, respectivamente. O quadro 1 reúne as formas de estímulo 

descritas por essas instituições.
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Quadro 1

Formas de incentivo aos(as) educadores(as) N %

Informa agenda de atividades relativas ao tema relações étnico-raciais/ Divulga materiais 48 21,4%

Incentiva ou garante presença de um(a) educador(a) nas atividades e cursos ofertados 36 16,1%

Promove reflexões, debates, reuniões e oficinas sobre o tema em Hora-Atividade 35 15,6%

Promove reflexões e debates sobre o tema a partir de textos, vídeos, situações de discriminação/ Palestras 33 14,7%

Destaca a importância do tema 19 8,5%

Participa das atividades 12 5,4%

Inclui o tema das relações étnico-raciais no planejamento, na proposta pedagógica da escola 11 4,9%

Valoriza e apoia as atividades sobre o tema, desenvolvidas pelos(as) educadores e educadoras 10 4,5%

Participa das atividades da Semana da Consciência Negra 8 3,6%

Desenvolve projetos coletivos sobre o tema relações étnico-raciais 7 3,1%

Não especificou 5 2,2%

Total 170 100,0%

 
Fonte: Pesquisa sobre “Compreensão e efetivação das Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008, e da Lei Municipal 6.494/2009 na 

Rede Municipal de Educação de Guarulhos” | Elaboração: IBEAC, 2012.

Dos(as) quatorze (14) gestores(as) que disseram não ter estimulado educadores(as) ou educandos(as) a participar de ações promovidas 

pela SME sobre o tema, apenas nove (9) justificaram suas posturas e, mais uma vez, as respostas foram bastante diversas, dizendo respeito ao 

contexto menos que ao tema: ser recém-chegada à escola ou dificuldade frente ao acúmulo de tarefas. Três respostas repetem entendimento 

sobre o tema apreendido na pergunta anterior: ausência de estímulo por desenvolver atividades gerais e não especificamente sobre o tema (1 

questionário) e falta de interesse pelo assunto (2 questionários). 



Fo
to

: 
M

au
ríc

io
 B

ur
im

 / 
SE



32 Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

O papel dos(as) gestores(as) na inserção e consolidação dos conteúdos relativos à cultura e à história africana e indígena no currículo 

escolar é reconhecidamente de extrema importância. Quando cientes de seu significado, são aliados(as) fundamentais na disseminação de 

informação e conhecimento e, consequentemente, resolução de mal-entendidos, julgamentos equivocados, concepções distorcidas, preconceitos. 

Para isso, eles(as) também precisam estar preparados(as), terem oportunidade e espaço de desfazer dúvidas e acessar discussão de 

qualidade a respeito do assunto. A potencialidade para essa qualificação, em Guarulhos, parece promissora, uma vez que o cenário positivo no 

município foi construído com participação, ainda que pontual, de gestores(as) em ações de formação para o tema. Os questionários registraram 

apenas 32% desse grupo de profissionais participando de alguma ação para aprofundamento a respeito do tema. O gráfico 7 reúne os meios 

utilizados pelos(as) gestores(as) para seu aprimoramento.

Gráfico 7
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Fonte: Pesquisa sobre “Compreensão e efetivação das Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008, e da Lei Municipal 6.494/2009 na 

Rede Municipal de Educação de Guarulhos” | Elaboração: IBEAC, 2012.
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Os(as) gestores(as) vêm combinando diversas estratégias e recursos para aprendizado e 

aperfeiçoamento no que se refere ao tema das relações raciais. Espaços coletivos oferecidos por instituições 

ou atores externos às suas instituições – cursos e formações – ainda são os mais aproveitados. Espaços e 

recursos passíveis de organização e mobilização pelos próprios gestores(as) – grupos de estudos, fóruns e 

chats –, por outro lado, também aparecem em número importante, sugerindo protagonismo na busca por 

interlocução. 

Oportunidades mais pontuais e episódicas – como participação em conferências, palestras e nas 

atividades da já consolidada Semana da Consciência Negra – somam-se às iniciativas mais perenes, o que 

pode dar pista interessante a seus(suas) organizadores(as) no que se refere à escolha dos temas e questões 

desses eventos: eles(as) podem combinar abordagens introdutórias a outras mais ousadas e polêmicas, 

estimulando o avanço do conhecimento gerado e acumulado por aqueles(as) que recorrem a esses outros 

meios. 

Finalmente, as respostas reunidas na categoria “atividades culturais diversas” refletem intimidade 

com o tema: a escolha de leituras, filmes e outras atividades típicas de momentos de lazer relacionadas a 

ele sugerem aproximação entre o aprendizado (que terá repercussão na prática profissional) e o prazer com 

esse aprender, aquele da descoberta, de querer saber mais, de divertir-se com a própria superação e com 

a troca com os mais próximos. Revela-se, aí, outra grande potencialidade de continuação da construção 

guarulhense de uma educação com mais qualidade e maior inclusão. 

Experiências dos(as) educadores(as)
Questionário respondido por educadores(as) de escolas municipais (de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental4 e EJA), Entidades Conveniadas e MOVA.

Os 161 questionários respondidos por coletivos envolvendo 2.290 educadores(as)5, correspondem 

4  Estudantes do 1º ao 5º ano.

5 Como escrito no item “Desenho da pesquisa”, diferentemente dos questionários para diretores(as), respondidos individualmente, 
o pedido para os(as) educadores(as) foi de que respondessem aos questionários em grupo, no horário de trabalho coletivo (hora-
atividade) em suas instituições de atuação. Não foi aplicado o questionário B – coletivos de educadores(as) – às Entidades Conveniadas 
da Educação Infantil.
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a 118 escolas municipais6, 12 núcleos de MOVA, nenhuma entidade conveniada7 e 9 instituições não identifi cadas. Refl etindo perfi l profi ssional 

comum da área de educação, os questionários foram respondidos principalmente por mulheres, como mostra o gráfi co 8.

Gráfi co 8

 
Fonte: Pesquisa sobre “Compreensão e efetivação das Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008, e da Lei Municipal 6.494/2009 na

Rede Municipal de Educação de Guarulhos” | Elaboração: IBEAC, 2012.

6  No período de realização da pesquisa, a Secretaria Municipal de Educação contava com 132 escolas municipais. Destas, 07(sete) não retiraram o questionário e outras 07(sete) 
não devolveram o questionário preenchido.

7  Não foi aplicado o questiaonário B – coletivos de educadores(as) – para as Entidades Conveniadas da Educação Infantil.
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Prêmio Akoni 2008 | 3º Lugar | Desenho | Roberta Santos Melo
Educadora: Solange Cunha Sanches | EPG Helena Antipoff

2008 | 2º Lugar | Desenho | Higor da Silva M. de Deus
Educadora: Dulce de Fátima Padrão | EPG Capitão Gabriel José Antonio

2008 | 1º Lugar | Desenho | Esther Pereira da Silva
Educadora: Maria da Penha Corrêa Delfino | EPG Jocymara de Falchi Jorge

2008 | 3º Lugar | Slogan | Victor Prado da Cruz 
Educadora: Fernanda Apparecida Nogueira | EPG Crispiniano Soares

2008 | 2º Lugar | Slogan | Flávia Fernanda Oliveira Silva
Educadora: Cacilaine dos Santos Ribeiro | EPG Pastor Perácio Grilli

2008 | 1º Lugar | Slogan | Letícia Vieira de Melo 
Educadora: Maria Laura D. J. dos Santos | EPG Bárbara Andrade Tenório de Lima

2008 | 3º Lugar | Foto | Alenita Xavier
Educadora: Analice R.C. Carvalho de Souza  | EPG Tom Jobim

2008 | 2º Lugar | Foto | Eliane Duda dos Santos
Educadora: Rosa Lucimara das Dores | EPG Cerqueira César I

2008 | 1º Lugar | Foto | Reginaldo Ribeiro da Silva 
Educador: Sérgio Ferreira da Silva | EPG Darcy Ribeiro

2009 | 3º Lugar | Desenho | Bruna Monteiro de Sá - 6 anos
Educadora: Conceição Aparecida Pinheiro Robles | EPG Francisco Antunes

2009 | 2º Lugar | Desenho | Luiza Godoi Dantas - 6 anos
Educadora: Maria do Céu N. Silva Oliveira | Escola Futuro do Mundo

2009 | 1º Lugar | Desenho | Julia Batista da Silva - 5 anos
Educadora: Solange | EPG Helena Antipoff

2009 | 3º Lugar | Slogan | Rafael Lopes Cardoso - 10 anos
Educadora: Simone Rios Batista de Souza | EPG Pastor Perácio Grilli

2009 | 2º Lugar | Foto | Gregório Feitoza 
Educadora: Verônica Lopes dos Santos
MOVA: Paróquia Santo Alberto Magno                   



Venha conosco lutar vamos 

fazer o racism
o acabar 

2008 | Menção Honrosa | Rodrigo Ítalo Costa
Educadora: Maria de Fátima Pereira da Silva | EPG Celso Furtado

2011 | Menção Honrosa | Valdelina Carvalho da Silva Canê
Educadora: Sueli Padovani Lourenço | MOVA da Associação Caritativa da

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

2009 | 2º Lugar | Slogan | Bianca Novaes da Silva - 9 anos
Educadora: Clarice Tumbert Felício | EPG Gabriela Mistral

2009 | 1º Lugar | Slogan | Graziela Vitória M. Nery de Andrade - 10 anos
Educadora: Claudia Bonamini | EPG Manoel Bomfim

2009 | 3º Lugar | Foto | Maria Solange Rodrigues de Oliveira
Educadora: Miriã Soares dos Santos | EPG Cerqueira Cesár I

2009 | 1º Lugar | Foto | Edna Tereza Camilo
Educadora: Regiane Neves da Silva | MOVA: Oxigênio 

2011 | 3º Lugar | Desenho | Kettelyn Oliveira Da Silva - 7 anos
Educadora: Profª Ana Paula A. O. da Silva | EPG Inêz Rizzatto Rodrigues  

2011 | 2º Lugar | Desenho | Gabriel Noronha de Lima - 5 anos
Educadora: Profª América Zanela R. Magalhães | EPG Rachel de Queiroz 

2011 | 1º Lugar | Desenho | Ana Carolyna da Silva Brito - 6 anos
Educadora: Profª Maria da Penha Corrêa Delfino | EPG Zumbi dos Palmares

2011 | 3º Lugar | História em quadrinhos | Janine Borges Santos - 10 anos
Educadora: Rosângela Rodrigues Camargo | EPG Dalva Marina Ronchi Mingossi

2011 | 2º Lugar | História em quadrinhos | Milene L. e Silva - 11 anos
Educadora: Ivone Maria P. O. Vieira | EPG Virgilina Serra de Zoppi

2011 | 1º Lugar | História em quadrinhos | Amanda S. P. Maciel - 10 anos
Educadora: Claudia Torres Ferreira Inazaki | EPG Graciliano Ramos

2011 | 3º Lugar | Slogan | Maria de Lourdes Barros
Educadora: Ivanilde Rocha do Nascimento Araújo

MOVA: Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima

2011 | 2º Lugar | Slogan | Ana Karina Silva de Lima
Educadora: Lucimar Aparecida de Souza Magalhães

MOVA: Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima

2011 | 2º Lugar | Slogan | Ana Karina Silva de Lima
Educadora: Lucimar Aparecida de Souza Magalhães

MOVA: Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima
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em que se observou quantidade de questões em branco expressiva no caso da pergunta para resposta com termos próprios. A opção pela 
categoria “negra”, por sua vez, pode ser relacionada com a queda das escolhas das categorias “preta” e “parda”, aparecendo com expressivos 
“quase” 14% entre respostas espontâneas. Outras categorias seguem menos escolhidas: morena, caucasiano e afrodescendente. Reunidas na 
categoria “outros”, estão respostas citadas uma vez cada: “clara”, “humana”, “sem cor”, respostas que sugerem desconforto ou pouca intimidade 
com o tema da identidade étnico-racial.

No que diz respeito à relação e à familiaridade dos(as) educadores(as) com materiais dedicados ao tema das relações raciais, o 
questionário introduzia o tema perguntando sobre o conhecimento de documentos oficiais. O resultado foi positivo, já que 90 % dos questionários 
indicaram ciência dos(as) profissionais. O gráfico 10 mostra os documentos citados.

Gráfico 10
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Constituição Federal

Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90

Lei 10.639/03

Lei 11.645/2008

Lei 6.494/2009  - Ensino africano - lei municipal

Lei de Cotas  - Lei 3.708/01

Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394/96

Lei do Estatuto da Igualdade Racial - Lei nº 2.288/10

PCNA; PCN’s

Projeto Africanidades

QSN’s

Revista Ashanti

Outros

Lei que estabelece preconceito e atos discriminatórios como crime - Lei 8.081/90

RCN's

CCN's

Declaração dos Direitos Humanos

Lei Sexagenário

Lei Aurea

Lei do Ventre Livre

Documentos oficiais sobre a questão étnico-racial

n= 281

Fonte: Pesquisa sobre “Compreensão e efetivação das Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008, e da Lei Municipal 6.494/2009 na
Rede Municipal de Educação de Guarulhos” | Elaboração: IBEAC, 2012.
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Embora a pergunta tivesse a intenção de conhecer referências dos(as) educadores(as) no entendimento da inserção do tema racial nas 

práticas educativas,  chamou a atenção a menção às Leis do Ventre Livre, Áurea e do Sexagenários. Presentes nos programas didáticos, são 

exemplos de conteúdos tocados pela ressignificação decorrente da proposta de inserção da história da África e cultura africana: o abandono das 

imagens esteriotipadas de negros libertos pela bondade dos senhores de escravos.

Dois termos mencionados pelos educadores(as), CCN e PCNA não foram identificados com os documentos oficiais. Trata-se de siglas 

não conhecidas nos meios educacionais. Por isso, supomos ser apenas uma confusão de siglas e optamos  manter as respostas, garantindo a 

fidedignidade destas, considerando-as tal e qual no gráfico. 

Além do conhecimento de leis, portarias e decretos em geral, interessava saber se a Lei 10.639 gerava ações nas escolas. O resultado 

foi novamente positivo, com 92% dos questionários registrando trabalhos pelos(as) educadores(as) respondentes. O gráfico 11 apresenta os 

exemplos de atividades desenvolvidas nas escolas, segundo os(as) educadores(as), e confirma tanto a pluralidade de recursos e abordagens que 

o tema oferece para sua exploração, quanto a preferência por atividades culturais e lúdicas, observadas também nos exemplos citados pelos(as) 

gestores(as):
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Gráfico 11

Fonte: Pesquisa sobre “Compreensão e efetivação das Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008, e da Lei Municipal 6.494/2009 

na Rede Municipal de Educação de Guarulhos” | Elaboração: IBEAC, 2012.
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As justificativas apresentadas pelos 8% que não desenvolvem trabalhos em decorrência da legislação foram o desconhecimento da 
Lei (4 respostas), a falta de interesse ou necessidade (2 respostas) e a ideia de que basta tratar do assunto em atividades gerais (2 respostas). 
Voltaremos a elas a seguir. 

A realização das atividades indica positivo reconhecimento, pela maior parte dos(as) profissionais das instituições, da relevância do 
trabalho com a temática racial. Igualmente interessante seria conhecer o grau de incorporação desse reconhecimento aos procedimentos formais 
do fazer pedagógico. Se a inserção do tema – em forma de princípios orientadores ou atividades planejadas – nos Projetos Político-Pedagógicos 
(PPP) das instituições é um indicador dessa incorporação, sugerindo seu assentamento e normalização, o panorama guarulhense é positivo, com 
87% de afirmação dessa prática. 

Aos que agregaram o tema em seus PPPs, foi pedido que dessem exemplos do que fizeram. Respostas reunidas no gráfico 12.
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Gráfico 12

 
Fonte: Pesquisa sobre “Compreensão e efetivação das Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008, e da Lei Municipal 6.494/2009 

na Rede Municipal de Educação de Guarulhos” | Elaboração: IBEAC, 2012.
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A maior parte das justificativas para a não inserção do tema no PPP não dizia respeito ao tema especificamente: quatro (4) 

indicaram elaboração do PPP em processo, três (3) alegaram serem novos(as) na escola ou ser a própria instituição ainda nova, dois (2) 

não têm PPP em suas instituições e um (1) afirmou não ter envolvimento com a elaboração do Projeto. Três (3) respostas sugeriam não 

inserção por escolha: duas (2) disseram não haver necessidade de trabalho específico no momento e uma (1) afirmou que o tema está 

presente de forma geral, implícita no cotidiano. 

A despeito de serem compreensões pontuais no conjunto de respondentes, é importante atentar a elas, e aqui recuperamos 

as justificativas semelhantes para a não realização de atividades relacionadas ao tema nas escolas e reforçamos os questionamentos 

levantados diante deste tipo de afirmação nos questionários dos(as) gestores(as): Seria a temática racial vista como excepcional e não 

como componente do currículo? Ou como assunto a ser abordado em momentos julgados extraordinários e não como saberes necessários 

à formação humana na escola? 

Também ajudam a pensar caminhos futuros as respostas dadas pelos educadores(as) quando perguntados(as) sobre o que 

vislumbram como facilidades ou dificuldades ao trabalhar com a temática étnico-racial na educação. O gráfico 13 mostra como o entorno 

dos educadores(as) é visto como ponto (real ou potencial) de apoio, acolhimento e fortalecimento para o trabalho com a questão racial. Os 

três conjuntos de respostas mais frequentes apontam para isso: ele é fonte de informação, referência identitária e espaço de integração.
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Gráfico 13

Fonte: Pesquisa sobre “Compreensão e efetivação das Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008, e da Lei Municipal 6.494/2009 na 

Rede Municipal de Educação de Guarulhos” | Elaboração: IBEAC, 2012.
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O ambiente escolar e a relação dele com seu contexto – do mais próximo ao mais abrangente – estão presentes nas demais facilidades 

mencionadas pelos(as) educadores(as) e, coerentemente, compõem também as dificuldades. Nesse caso, as respostas mais frequentes falam de 

falta de informação e de rejeição de grupos ao tema, como mostra o gráfico 14.

Gráfico 14

Fonte: Pesquisa sobre “Compreensão e efetivação das Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008, e da Lei Municipal 6.494/2009 na 

Rede Municipal de Educação de Guarulhos” | Elaboração: IBEAC, 2012.
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Na sequência, variações da falta de informação e rejeição do tema reaparecem, acrescentando a eles dúvidas sobre formas de abordagem 

e resistência de educandos(as) e seus familiares; falta de conhecimento e de aceitação própria do tema e presença de questões religiosas. A 

demanda por mais formação e informação talvez também carregue os receios que transparecem nas menções às resistências e possíveis 

questionamentos que os(as) educadores(as) esperam encontrar na proposição ou realização de atividades. Seria essa mais uma nuance temática 

para a continuidade do trabalho? Estimular a compreensão e reflexão acerca dessas resistências para o passo seguinte, de mobilização da 

informação adquirida? De fortalecimento do lugar questionador e propositor do(a) educador(a)? 

Onde estamos e aonde queremos chegar?

Quando idealizada, foram objetivos da pesquisa:

• Avaliar a disseminação na Rede, das leis de promoção da igualdade racial (Leis Federais 10.639/2003 e Lei 11.645/2008, e Lei 

Municipal 6.494/2009);

• Identificar e dar visibilidade às práticas pedagógicas fortalecedoras da promoção da igualdade racial na educação;

• Apontar as necessidades e as estratégias de superação das dificuldades, para efetivação das leis de promoção da igualdade racial na 

educação.

Pode-se dizer, então, que, graças ao comprometimento e abertura de cada grupo e de cada profissional, esses objetivos foram cumpridos. 

O quadro das práticas e dos desafios resultantes da decisão de aprimoramento do ensino guarulhense, por meio da inserção da temática étnico-

racial em sua Proposta Curricular – o Quadro de Saberes Necessários (QSN), apresentado por esta pesquisa é sabidamente inconcluso. Seu 

sentido, longe de falar de falta, fala de perspectivas e rotas, continuidade e planejamento. Cada leitura dos resultados aqui descritos pode suscitar 

inúmeros questionamentos e interpretações. Destacamos alguns com o objetivo de dar o pontapé inicial para esta renovada conversa.  

Sobre práticas

- A maior parte de gestores(as) e educadores(as) já promoveram atividades relacionadas ao tema em suas instituições. O desejo, entretanto, 

sendo de agregar a todos(as) na compreensão do significado da inclusão do tema no currículo escolar, ainda há necessidade de discussão, 

formação e apoio.

- No que se refere aos tipos de atividades propostas, a diversidade aparece na realização destas que podem acontecer tanto na sala de aula 

quanto em espaços alternativos no interior da instituição, ou fora dela. A temática das relações raciais, além de seu estatuto de conhecimento, 

mostra-se como canal aberto para a tão desejada conexão do espaço escolar com outros espaços sociais.
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Sobre recursos

- Os livros são os maiores aliados dos(as) educadores(as), muito embora outros recursos (vídeos, CDs, revistas e jogos) também sejam utilizados. 
É mais fácil trabalhar com livros? Há espaço ou demanda para trabalho com recursos interativos?

- Os materiais estão disponíveis para quem quiser deles se aproximar? E os que não estão nas salas de aula, nas bibliotecas e brinquedotecas? 
Onde estão?

Sobre formações

- Além do olhar para os(as) que ainda não incorporaram a temática em suas práticas educativas, há que se cuidar dos(as) que já o fizeram, mas 
ainda demandam apoio na implementação de ações: desde recursos materiais até espaços e meios em que possam expor receios, descobrir 
soluções pela escuta de outros, reelaborar suas próprias estratégias etc. 

- A maior parte dos(as) profissionais já inclui o trabalho com o tema em seus PPPs. Mas há, ainda, um grupo que diz não ter interesse ou não 
sentir necessidade de desenvolvê-lo em seu cotidiano. Entre um grupo e outro, alguns demandam por mais informações e outros se organizam 
para estudar; alguns se sentem fragilizados para enfrentar eventuais resistências e outros participam de fóruns e chats para discutir. Essa 
pluralidade é grande riqueza quando se fala em troca de ideias e experiências, em transformação de um campo.

A temática racial mobiliza campos diversos, mas não apartados: a experiência cotidiana, a base da formação pessoal e profissional de 
cada um, conteúdos especializados e em constante aprofundamento, posicionamentos políticos e engajamentos militantes, entre muitos outros. 
Muito se avançou e muito há para conquistar. Nossa cidade ensina muito com os ganhos de suas apostas e pode abrir ainda muitos caminhos, 
à medida que se esforça por aprender, como tem feito até aqui. A seguir, algumas recomendações extraídas desse diálogo com gestores(as) e 
educadores(as) artesãos e artesãs dessa experiência.

Sugestões para a continuidade
- Pensando nas escolas, dois pontos parecem importantes: a introdução da temática étnico-racial no currículo e o fomento aos trabalhos 

realizados, como também seu acompanhamento. Sobre o currículo, a ideia é a de que as escolas possam construí-lo, com orientações da Rede, 
assim como suas metodologias de trabalho. Sobre o acompanhamento das atividades, a constituição de equipes multidisciplinares e entre 
ciclos de formação/aprendizagem nas escolas é uma possibilidade interessante de realização coletiva desde o projeto pedagógico até seu fazer 

cotidiano. 

- Alguns pontos a respeito de atividades de formação também já foram levantados neste texto. Vale destacar, finalmente, alguns temas entendidos 

como importantes e um foco específico. Sobre os temas, a ideia é não descartar documentos oficiais produzidos por instituições municipais, 
estaduais e federal, uma vez que são potencialmente apoiadoras e interlocutoras com as quais a construção de relações é positiva, além de 
fomentar conhecimento do arcabouço legal. A história das categorias para classificação de cor, utilizadas pelo IBGE, e dos direitos humanos 
também são temas interessantes. No que se refere a um foco específico, trata-se da consideração das especificidades e da importância do papel 
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dos(as) gestores(as). A ação do(a) educador(a) perde muito de sua potencialidade sem o suporte e a infraestrutura que o(a) gestor(a) pode 
garantir. Isso não deve retirar ênfase da necessidade de olhar para toda a escola, e não apenas para educadores(as) ou gestores(as).

- A reunião de profissionais e instituições com interesses afins ao trabalho da diversidade étnico-racial na área de educação do município de 
Guarulhos leva ao reconhecimento do GTPIR e, logo, à determinação de fortalecê-lo como referência de interlocução com diversos atores, 
espaços e outras instituições do governo. Para pensar políticas municipais, é importante que o GTPIR transite entre órgãos e secretarias, 
fortalecendo a intersetorialidade que o tema requer e assegurando condições adequadas para o trabalho e, no limite, para a vida da cidade. No 
que se refere especificamente à SME, a importância do monitoramento e da avaliação das ações desenvolvidas é consensual. 

- Finalmente, preservando a atenção dedicada à circulação de informações e fortalecimento de canais de comunicação, são sugestões: 1) A 
construção de material de divulgação de boas práticas desenvolvidas por educadores(as) da Rede Municipal; 2) A elaboração e distribuição 
periódica de boletim para as escolas, com notícias e questões fomentadoras de discussão; 3) A realização de oficinas de formação sobre a 
temática étnico-racial nas escolas; 4) A continuidade da produção e distribuição da Revista Ashanti com artigos produzidos por educadores(as), 
gestores(as) e especialistas; 5) Eventos municipais, como a Mostra de Educação, Semana da Consciência Negra para formação e apresentação 
de práticas pelos(as) educadores(as) da Rede, para a promoção da igualdade étnico-racial. 

O olhar para adiante
Depois de tantas tarefas cumpridas, de tantas conquistas e ações realizadas, veio o desejo de olhar para tudo isso e lançar perguntas 

sobre quais sementes caíram mais fortemente no solo da Rede Municipal, qual terreno ainda precisava de mais cuidado e quais frutos poderiam 
ser relançados um pouco mais longe. Com algumas respostas em mão e mais um bocado de novas perguntas, metas e desejos, a certeza mais 
importante é a de que Guarulhos construiu uma experiência especial no que se refere ao trabalho com a temática étnico-racial. 

A variedade de estratégias, a pluralidade de recursos, a multiplicidade de oportunidades de participação alcançou muitas e importantes 
pessoas, profissionais e instituições. Os meios fizeram jus aos temas e questões que também são muitos e multifacetados. Daí as ideias e 
possibilidades de continuidade se avolumarem nos planos que traçamos no papel e vislumbramos no horizonte.

  O registro, a recordação e o reconhecimento do caminho percorrido podem vir em nosso socorro quando a dúvida fizer parecer que as 
coisas não mudam, que fazemos muito para colher pouco. A verdade é que cada etapa tem suas dificuldades e soluções e se tantas já foram 
encontradas, permitindo que chegássemos aonde chegamos, não há por que duvidar que daqui para frente será diferente. Quanto mais gente, 
melhor, e quanto mais da gente mesmo, melhor ainda. 

O convite, assim, aos(às) educadores(as) de Guarulhos é para a continuidade, para fazer essa corrente mais forte e mais bonita, mais 
acolhedora e com mais cores e fazer o mesmo com a nossa cidade. “Os caminhos são colocar mais melanina, mais pigmentação no currículo 

como um todo, na estética da escola, trazendo para o currículo a diversidade do povo brasileiro”.8

8  Jornal Mundo Jovem. É tempo de resgatar a cultura afro-brasileira. Entrevista com Bel Santos Mayer, publicada na edição nº 422, novembro de 2011. Disponível em www.
mundojovem.com.br.
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ANEXOS

Anexo 1 – Leis

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI No 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003.

Mensagem de veto                                                                      Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir 

no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 
“História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências.

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

        Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B:
“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura 
Afro-Brasileira.

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros 
no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 
econômica e política pertinentes à História do Brasil.

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas 
de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.

§ 3o (VETADO)”

“Art. 79-A. (VETADO)”

“Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’.”

        Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

        Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182o da Independência e 115o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque
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Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008.

 

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro 
de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir no currículo oficial da 
rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História 
e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o  O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e 
cultura afro-brasileira e indígena.

§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história 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 história do Brasil.

§ 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.” (NR)

Art. 2o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,  10  de  março  de 2008; 187o da Independência e 120o da República.

 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad
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PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

LEI Nº 6.494, DE 12 DE MAIO DE 2009.

Substitutivo nº 02 apresentado ao Projeto de Lei nº 040/2003 de autoria do 
Vereador Professor Auriel

Torna obrigatório o tema história e cultura afro-brasileira e indígena no programa de ensino dos estabelecimentos de educação infantil, públicos 
e privados, do município de Guarulhos.

O Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga 
a seguinte Lei:

Art. 1º 
O tema História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena passa a integrar obrigatoriamente o programa de ensino dos estabelecimentos de educação 
infantil, públicos e privados, do Município de Guarulhos.

Art. 2º 
A Secretaria Municipal de Educação definirá as diretrizes para a elaboração dos programas, projetos, atividades e eventos comemorativos 
relativos ao tema de que trata o artigo anterior.

Art. 3º 
Competirá também à Secretaria Municipal de Educação proporcionar cursos de extensão aos educadores da rede municipal de ensino público, 
preparando-os para a abordagem do tema.

Art. 4º 
O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verbas próprias, consignadas em Orçamento.

Art. 6º 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarulhos, 12 de maio de 2009.
SEBASTIÃO ALMEIDA
Prefeito
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Anexo 2 – Folha de Rosto da Pesquisa Promoção da Igualdade Racial na Rede Municipal de Educação de Guarulhos.

 

Promoção da Igualdade Racial na Rede Municipal de Educação de Guarulhos
Orientações para o preenchimento do QUESTIONÁRIO - A  

É com grande entusiasmo que o Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP), da Secretaria Municipal de Educação de 
Guarulhos (SME), por meio da Seção Técnica de Ações Educativas para Igualdade Racial e de Gênero, da Divisão Técnica de Políticas para 
Diversidade e Inclusão Educacional, realiza a pesquisa Promoção da Igualdade Racial na Rede Municipal de Educação de Guarulhos. 
A Pesquisa, desenvolvida pelo Grupo de Trabalho de Promoção da Igualdade Racial (GTPIR), sob a assessoria da Mais Diferenças, coordenada 
por Bel Santos Mayer, se insere no conjunto das ações do Programa de Educação Inclusiva (PEI) e tem como objetivos:

	Avaliar a disseminação na Rede, das leis de promoção da igualdade racial (Leis federais 10.639/2003 e Lei 11.645/2008, e Lei Municipal 
6.494/2009);

	Identificar e dar visibilidade às práticas pedagógicas fortalecedoras da promoção da igualdade racial na educação;
	Apontar as necessidades e as estratégias de superação das dificuldades, para efetivação das leis de promoção da igualdade racial na 

educação.

Foram elaborados três questionários distintos (A, B e C). Os questionários B e C, respectivamente para resposta coletiva e para relato de prática, 
serão encaminhados oportunamente. 
Você está recebendo o QUESTIONÁRIO A, que deve ser respondido exclusivamente pelo(a) gestor(a) da Unidade Escolar – Diretor/a – ou, na 
ausência deste(a), pelo(a) Vice-Diretor(a) e entregue em envelope lacrado, identificado no lado de fora com o nome da escola e do(a) gestor(a), 
até o dia 14 de fevereiro de 2011, na Divisão Técnica de Políticas para Diversidade e Inclusão Educacional, aos cuidados de Fernando.
Sua participação é essencial para que a Rede Municipal de Educação de Guarulhos ofereça os recursos necessários à efetivação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Agradecemos sua colaboração!

SME, em 28 de janeiro de 2011.

Marli dos Santos Siqueira
Chefe de Divisão Técnica de Políticas
para Diversidade e Inclusão Educacional                                           

Sandra Soria 
Diretora do Departamento de 

Orientações Educacionais e Pedagógicas 
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Anexo 3 - Questionário B – Educadores(as) da Rede Municipal

Promoção da Igualdade Racial na Rede Municipal de Educação de Guarulhos

Questionário B - Educadores(as) da Rede Municipal
Orientação: Assinale a opção desejada circulando-a.
Exemplo:
1 Opção A
2 Opção B

B1. Nome da escola: __________________________________________________________________

B2. Tipo de escola:
1 EI
2 EF
3 Entidade Conveniada
4 MOVA

B3. Período:
1 Manhã
2 Intermediário
3 Tarde
4 Noite

B4. Número de Educadores(as) participantes da resposta ao questionário: ___________

B5. Data de preenchimento do questionário: _____ /_____ / 2011

B6. Número de Educadoras do sexo feminino: ___________

B7. Número de Educadores do sexo masculino: ___________

B8. Cor ou Raça dos(a) educadores(as) (de acordo com classificação de cada um. Registrem a categoria e o número de pessoas que se 
identificam com esta. Ex.: Brancos – 4. Negros – 2).

B9. Cor ou Raça dos/a educadores/as (de acordo com categorias do IBGE – escreva o número de educadores/as à frente de cada categoria)

Cor/Raça nº de educadores(as)
1 Branca
2 Preta
3 Parda
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4 Amarela
5 Indígena
9 Prefere não responder

B10. Vocês conhecem documentos oficiais sobre a questão racial/étnica (nacionais, estaduais e/ou municipais)?
1 Sim 2 Não

B10.1. Se sim, quais?

B11. Vocês trabalham com a Lei 10.639/03?
1 Sim 2 Não

B11.1. Se sim, citem 2 exemplos:

B11.2. Se não, citem 2 motivos:

B12. Vocês incluíram no Projeto Político-Pedagógico da Unidade Educacional, em 2011, princípios e ações sobre as questões raciais/étnicas?
1 Sim 2 Não

B12.1. Se sim, citem 3 princípios ou ações:
1:
2:
3:

B12.2. Se não, citem 2 motivos:

B13. Indiquem quantos educadores(as) deste grupo participaram das atividades abaixo relacionadas (se nenhum,
escreva “nenhum”)
Atividade nº de educadores(as)
1 Curso: Metodologia de enfrentamento do Racismo e promoção da igualdade
2 Curso Diversidade e Direitos Humanos
3 Oficinas: articulação de sabres e práticas nas Escolas/MOVA
4 Projeto Babassá de danças
5 Semana da Consciência Negra
6 Curso - Educação - Africanidades - Brasil UNB/EAD
7 Semana de Educação - atividades com a temática étnico-racial
8 Prêmio Akoni de promoção da igualdade racial
Outro: Qual?________________________________________
Outro: Qual?________________________________________
Outro: Qual?________________________________________
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B14. Deem exemplos de materiais que vocês utilizaram ou utilizam sobre a temática racial/étnica, de acordo como planejamento da unidade 
educacional. Citem 2 exemplos de cada material:

Material                    Exemplo 1                          Exemplo 2
1 CD
2 Livro Didático
3 Livro Paradidático
4 Brinquedos
5 Vídeos
6 Revistas
7 Periódicos
Outro: Qual?____________________
Outro: Qual?____________________
99 Nenhum

B15. Citem 3 dificuldades para desenvolver ações pedagógicas sobre a temática racial/étnica em sala de aula
1:
2:
3:

B16. O que facilita a inclusão da temática racial/étnica na prática pedagógica e no cotidiano da escola? Citem até três itens por ordem de 
importância. Comecem pelo mais importante.
1 (mais importante):
2:
3:

Obrigado por responder!
Se desejarem, deixem algum recado neste espaço:
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Anexo 4 – Questionário para Gestores(as)

Promoção da Igualdade Racial na Rede Municipal de Educação de Guarulhos

A. QUESTIONÁRIO GESTOR(A)

Escola_______________________________________________________________

( ) EI ( ) EF ( ) Entidade Conveniada ( ) MOVA

Responsável pelas informações: ( ) Diretor(a) ( ) Vice-diretor(a)

Nome:____________________________________________________________

Data de preenchimento do questionário ___/___/2011

Cor ou Raça (de acordo com categorias do IBGE)
Branca ( ) Preta ( ) Parda( ) Amarela ( ) Indígena ( ) Prefere não responder ( )

Cor ou Raça (de acordo com sua classificação) _______________________________________
A1-Indique quais e a quantidade de materiais sobre a temática étnico-racial há nesta
Unidade Escolar:
1.1 ( ) CD
1.2 ( ) Livro didático
1.3 ( ) Livro paradidático
1.4 ( ) Brinquedos
1.5 ( ) Vídeos
1.6 ( ) Revistas
1.7 ( ) Periódicos
1.8 ( ) Outros: Quais? ______________________________________________________
1.9 ( ) Nenhum

A2-Há um lugar específico para os materiais sobre a temática étnico-racial?
2.1 ( ) Sim
2.1.1 ( ) Biblioteca
2.1.2 ( ) Sala dos/as professores/as
2.1.3 ( ) Sala da direção e/ou coordenação
2.1.4 ( ) Caixa nas salas de aula
2.1.5 ( ) Outro Qual?__________________________________________________
2.2 ( ) Não



61Olhar para trás  para seguir em frente...

A3-Esta Unidade Escolar desenvolve ou já desenvolveu atividade(s) sobre a temática racial, de acordo 
com a Lei 10.639/2003?
3.1 ( ) Sim
Cite três atividades:
3.1.1________________________________________________________________
3.1.2________________________________________________________________
3.1.3________________________________________________________________
3.2 ( ) Não
3.2.1 Por quê? ________________________________________________________

A4 – Como gestor(a), você incentiva/promove a participação de educadores(as) e
educandos(as) em propostas desenvolvidas pela Rede Municipal de Guarulhos, sobre a temática 
étnico-racial?
4.1 ( ) Sim. Como?
4.1.1________________________________________________________________
4.1.2________________________________________________________________
4.2 ( ) Não. Por quê?
4.2.1________________________________________________________________
4.2.2________________________________________________________________

A5 – Você participa de algum espaço de discussão ou aprofundamento sobre a temática étnico-racial?
5.1 ( ) Sim
5.1.1 ( ) Grupo de estudo
5.1.2 ( ) Conferência
5.1.3 ( ) Fórum, chat, comunidade virtual
5.1.4 ( ) Curso.
5.1.4.1 Qual?____________________________________________
5.1.5 ( ) Outros. Qual?________________________________________________
5.2 ( ) Não
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Anexo 5 – Lista de materiais adquiridos pela SME

Apoio aos educadores e educadoras

Assinatura do jornal “Bolando Aula” e “Subsídios” (GRUHBAS). Distribuição de mais de 2 mil exemplares nas escolas da Rede Municipal. 

Distribuição das “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
brasileira e Africana”. 

Distribuição do livro História e Cultura Africana e Afro-brasileira, do autor Nei Lopes, num total de 384 livros, para as 125 Escolas Municipais 
(2009), 69 Entidades Conveniadas da Educação Infantil e 65 Agentes Populares do MOVA. 

Livros de literatura
A cor da ternura (Geni Mariano Guimarães – Editora FTD); 
A história dos escravos (Isabel Lustosa – Editora Companhia das Letrinhas); 
A menina transparente (Elisa Lucinda – Editora Salamandra);
ABC – afro brasileiro (Carolina Cunha – Edições SM); 
ABC do Continente Africano (Rogério Andrade Barbosa – Edições SM); 
Amuleto perdido e outras lendas africanas (Magdalene Sacranie – Editora Panda Books);
Anansi – o velho sábio (Jean-Claude Gotting – Editora Companhia das Letrinhas); 
Ao sul da África (Laurence Quentin – Editora Companhia das Letras); 
As panquecas de Mama Panya (Richard Chamberlin, Mary Chamberlin – Edições SM); 
As tranças de Bintou (Sylviane A. Diouf – Editora Cosac Naify); 
Batuque de cores (Caroline Desnoettes – Editora Companhia das Letrinhas);
Bichos da África 1 (Rogério Andrade Barbosa – Editora Melhoramentos); 
Cacuí, o curumim encantado (José Arrabal – Editora Paulinas); 
Chuva de manga (James Rumford – Editora Brinque Book); 
Cinderela Brasileira (Mary Carolyn France – Editora Paulus); 
Contos africanos para crianças brasileiras (Rogério Andrade Barbosa – Editora Paulinas);
Diferentes – pensando conceitos e preconceitos (Liana Leão – Editora Elementar); 
Dito, o negrinho da flauta (Pedro Bloch – Editora Moderna); 
Diversidade (Tatiana Belinky – Editora FTD); 
Doce princesa negra (Solange Azevedo Cianni – Editora Memórias Futuras); 
Estórias do vovô Zabelê (Chloris A. de Araújo – Editora Paulinas); 
Feliz aniversário, Jamela! (Niki Daly – Edições SM); 
Galinhola e o Monstro Escamoso (Maté – Editora Brinque Book); 
Gosto de África – Histórias de lá e daqui (Joel Rufino dos Santos – Global Editora); 
Histórias da Cazumbinha (Meire Cazumbá e Marie Ange Bordas – Editora Companhia das Letras), 
Histórias da preta (Heloisa Pires Lima – Editora Companhia das Letras); 
Ifá, o advinho (Reginaldo Prandi – Editora Companhia das Letrinhas); 
José Moçambique e a Capoeira (Joaquim de Almeida e Thereza Almeida – Editora Companhia das Letrinhas);
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Lendas dos Orixás: Exu (Mauricio Pestana – Editora Pestana); 
Lila e o segredo da chuva (David Conway – Editora Biruta); 
Luana – A menina que viu o Brasil neném (Aroldo Macedo – Editora FTD); 
Menina bonita do laço de fita (Ana Maria Machado – Editora Ática); 
Meus contos africanos (Nelson Madela (org.) – Martins Editora); 
O amigo do Rei (Ruth Rocha – Editora Ática); 
Obax (André Neves – Editora Brinque Book);
O beijo da palavrinha (Mia Couto – Editora Língua Geral);
O casamento da princesa (Hardy Guedes – Editora Prumo);
O chamado de Sosu (Meshack Asare – Editora SM); 
O colecionador de pedras (Prisca Agustoni – Editora Paulinas)
O filho do vento (José Eduardo Agualusa – Editora Língua Geral); 
O negrinho Ganza Zumba (Rogério Borges - Editora do Brasil); 
Os príncipes do destino – histórias da mitologia afro-brasileira (Reginaldo Prandi – Editora Cosac e Naify).
Outros Contos Africanos para crianças brasileiras (Rogério Andrade Barbosa – Editora Paulinas); 
Oxumarê, o arco-íris (Reginaldo Prandi – Companhia das Letrinhas); 
Parece que foi ontem (Daniel Munduruku – Global Editora); 
Plantando as árvores do Quênia (Claire A. Nivola – Edições SM); 
Que mundo maravilhoso (Julius Lester e Joe Cepeda – Editora Brinque Book)
Raio de sol, Raio de lua (Celso Sisto – Editora Prumo); 
O Rei Zumbi. Um herói da liberdade (Big Richard – Editora Planetinha Paz); 
Seis pequenos contos africanos sobre a criação do mundo e do homem (Raul Lody – Pallas Editora); 
Tanto, tanto (Trish Cooke – Editora Ática); 
Todas as crianças da Terra (Sidónio Muralha – Global Editora); 
Três contos africanos de adivinhação (Rogério Andrade Barbosa – Editora Paulinas); 
Vejo a terra prometida (Arthur Flowers, Manu Chitrakar e Guglielmo Rossi – Editora WMF Martins Fontes).
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