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RESUMO 

 
 
 

O objetivo, neste trabalho, é estudar o ensino da História e Cultura 
Afro-Brasileira sob a óptica do professor coordenador. Deve-se destacar que a 
inserção da História da Cultura Afro-Brasileira é uma medida relativamente 
recente, pois passou a compor o currículo das escolas públicas estaduais de 
ensino fundamental e médio pela Lei nº 10.639/03, que altera a LDBN 9.394/06 
– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O objetivo principal foi 
verificar a compreensão do professor coordenador no que preconiza a Lei nº 
10.639/03, isto é, o debate étnico-racial no contexto escolar. Portanto, 
pretendeu-se relacionar a visão do professor coordenador acerca de suas 
possibilidades e limites no trato pedagógico do ensino de matriz africana, no 
que se refere ao cumprimento deste dispositivo legal. Trata-se de uma 
pesquisa exploratória, realizada em uma Diretoria Regional de Ensino da 
cidade de São Paulo. Os dados foram obtidos por meio da legislação 
educacional federal anti-racismo e de um questionário referente às 
reivindicações, à cultura e à história do negro no Brasil, aplicado a dez 
professores coordenadores que se predispuseram a participar da pesquisa 
respondendo ao questionário. Para analisar a articulação entre a legislação 
educacional, práticas pedagógicas e relações raciais foram utilizados conceitos 
da teoria crítica, especialmente no que tange à análise do preconceito, que 
ganhou relevo durante a pesquisa. Após coleta de dados, constatou-se que 
não existe uma correlação direta entre os discursos dos professores 
coordenadores e a prática, pois na fala deste profissional percebe-se uma 
aparente harmonia que não condiz com o preconceito sutil que os impede de 
quebrar a invisibilidade diante de aspectos importantes que caracterizam a 
educação multicultural. Estas conclusões indicam que as possibilidades 
trazidas pela legislação educacional devem ser acompanhadas de condições 
sociais, educacionais e individuais que ainda estão por ser construídas. 

  
 

Palavras-chave: Professor coordenador; cultura africana e afro-brasileira; leis 
educacionais anti-racismo; preconceito; teoria crítica.  



 

 
ABSTRACT 

 
This research’s aim is to study, from the pedagogical coordinator teacher’s point of 
view, the teaching of African-Brazilian History and Culture subject, recently included 
in the curriculum of the state primary and secondary public schools – Law 
10.639/03 –, which modifies the LDBN 9.394/06 – Law of Guidelines and Bases of 
the National Education – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. The 
main objective was to verify the pedagogical coordinator’s comprehension towards 
the legal statements of the Law 10.639/03, that is, the ethnic-racial debate in the 
school context. Therefore, we intended to relate the coordinator’s view about the 
possibilities and limits in the pedagogical treatment of the African matrix teaching, 
referring to the fulfillment of this legal mechanism. It is exploratory research that 
took place in a regional teaching directorship in the city of São Paulo. The data was 
collected from the anti-racism federal educational law and by means of 
questionnaire referring to African-Brazilians’ demands, culture and history answered 
by ten coordinators who had agreed to take part in the research. In order to analyze 
the articulation between the educational laws, pedagogical practices and racial 
relationships, concepts from the Critical Theory were chosen as theoretical 
reference, especially in relation to the analysis of prejudice, which aroused during 
the research procedures. After the data collection, we realized there was no straight 
relation between the coordinator’s speech and practice because we could notice on 
their speech an apparent harmony that did not fit the subtle prejudice which does 
not allow them to break the barrier of invisibility before important aspects that 
characterize the multicultural education. This conclusion indicates that the 
possibilities brought by the educational law must be accompanied by social, 
educational, and individual conditions that are being built. 
 

Keywords: Pedagogical coordinator teacher, Afro-Brazilian culture, anti-racism 
federal educational law, prejudice, critical theory. 
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INTRODUÇÃO 
 

Como professora de escola pública estadual e municipal há quinze anos, na 

cidade de Garça, interior do Estado de São Paulo,  inúmeras vezes me deparei com 

situações de conflito, envolvendo preconceito e discriminação contra minorias, em 

manifestações explícitas e implícitas, que resultavam ora em preconceito flagrante, 

ora em preconceito sutil.  

Como explicita Galeão-Silva (2007), o preconceito flagrante expõe seus 

autores de forma intransigente, irascível e recalcitrante, enquanto o preconceito sutil 

consiste em uma prática que disfarça e evita o confronto direto, mostrando-se mais 

tolerante ao evidenciar, por parte do agressor, conhecimento das normas sociais 

anti-racistas, mas sem incorporá-las. Apesar das diferenças, observa-se que as duas 

formas são eficientes como mecanismos de discriminação e racismo. 

Esse tipo de conduta preconceituosa sempre me preocupou, porque envolve 

relações de poder e de hierarquização. Os sujeitos discriminados são submetidos a 

situações que acarretam diminuição da auto-estima e, conseqüentemente, baixo 

nível de desenvolvimento sócio-afetivo que, em sua grande maioria, produz o 

insucesso e, no caso da educação, especialmente, contribui para a evasão e 

exclusão. 

 Devo destacar que a exclusão que mais me preocupa, neste caso, é aquela 

que garante a presença física, mas não leva em conta as necessidades do aluno e a 

qualidade da permanência dele na escola. 

O preconceituoso, ao discriminar1 as minorias, identifica-se com a dominação, 

intercambiando os pressupostos ideológicos do racismo pela associação de três 

dimensões: pessoal, institucional e cultural. Desse modo, como afirma Crochik 

(1995), o preconceito é um fenômeno psicológico, cuja manifestação é individual, 

mas surge com os conflitos gerados no processo de socialização, que só podem ser 

entendidos como fruto da cultura e da história.  

                                                 
1 A palavra discriminar significa “distinguir”, “diferenciar”, “discernir”. A discriminação racial pode ser 
considerada como a prática do racismo e a efetivação do preconceito. Enquanto o racismo e o 
preconceito encontram-se no âmbito das doutrinas e dos julgamentos, das concepções de mundo e 
das crenças, a discriminação é a adoção de práticas que os efetivam. (Cf. Gomes, 2005 p.55) 
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Ao verificar as práticas de racismo e a relação com os pressupostos da 

dominação, deve-se considerar a análise desse tema pelos pensadores da teoria 

crítica, “para quem os dirigentes, vêem a forma astuciosa da auto-conservação como 

a luta pelo poder fascista e, para os indivíduos, é a adaptação a qualquer preço à 

injustiça” (Horkheimer & Adorno, 1985, p. 89). Assim, os estudiosos da teoria crítica 

descortinam as contradições da ordem capitalista, que desestruturam as instituições 

sociais, como, por exemplo, a escola, e apontam a educação, a psicanálise e a auto-

reflexão crítica como formas de resistir aos pressupostos que geram a barbárie. 

Para esses pesquisadores, a barbárie consiste na expropriação da condição 

humana de cada indivíduo, produzida pela miséria, pela guerra, pela violência, pelo 

racismo imerso na ordem capitalista, e ratificado pela ausência de experiência do 

sujeito na relação com seus pares. A Escola de Frankfurt  critica a estrutura social e 

mostra como ela pode ser compreendida apontando a educação  como fonte de 

esclarecimento e emancipação em defesa da consciência que, pode ser reconhecida 

como uma via possível para o caminho de luta contra o preconceito e a  barbárie. 

Por essas reflexões, optou-se por tomar o tema do preconceito na escola 

como foco da pesquisa, especialmente no que diz respeito às relações raciais que 

envolvem o aluno negro, pois, pode-se afirmar que, no Brasil, esse segmento da 

população tem um histórico distinto das demais minorias: uma contradição entre a 

aceitação da cultura, por um lado, e a desvalorização do negro como ser humano, 

por outro lado, o que provoca rejeição do indivíduo em detrimento da cultura. 

Segundo Silva Jr (2002), a discriminação racial é altamente prejudicial ao 

aluno. Um quadro de agressões materiais ou simbólicas, de caráter não apenas 

físico ou moral, mas, principalmente psíquico, acarreta, no interior da escola, um 

sofrimento mental e moral para o discriminado. Esse fato, no entanto, muitas vezes, 

é simplesmente ignorado, ainda que não seja imperceptível. 

Apple (2001), ao descrever o currículo norte-americano, também caracteriza 

outras realidades como a do Brasil. Para ele, nas condições atuais, o currículo 

nacional foi pressionado a ir além da mera menção à cultura e às histórias do 

“outro”. No entanto, o currículo oculto representa um grande retrocesso na educação 

anti-racista, não que outrora a situação fosse animadora, mas por vermos hoje o 

discurso hegemônico no ápice de sua criatividade, pois consegue apagar a memória 

histórica e as especificidades das diferenças e da opressão por meio de um discurso 
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aparentemente progressista. Segundo Apple (2001), o currículo, ao enfatizar alguns 

conteúdos e omitir outros, toma uma posição político-ideológica a favor de 

determinados interesses, ao eleger os valores a serem considerados. Esse autor 

ainda chama atenção para o fato de pressões sociais terem conquistado espaço no 

discurso, embora não tenha havido alterações substantivas nos princípios 

ideológicos.  

A esse respeito, afirmam Rocha e Trindade (2006, p.55):  

 

Sabemos que existe um currículo manifesto, presente nos planos de 
ensino, curso e aula, mas visceralmente articulado está o currículo 
oculto, que representa um “corpus ideológico” de práticas que não 
estão explícitas no currículo manifesto, formalizado. Nesta relação 
manifesto/oculto, podem circular idéias que reforçam 
comportamentos e atitudes que implícita ou explicitamente podem 
interferir, afetar, influenciar e/ou prejudicar a aprendizagem escolar 
dos discentes. Estas podem remeter a preconceitos, intolerâncias e 
discriminações enraizadas e que estão ligados às relações de 
classe, gênero, orientação sexual, raça, religião e cultura. 

 
Dessa forma, pode-se afirmar que o currículo manifesto passa a falsa 

impressão de que todos devem ser incluídos na educação, de que todos devem 

gozar de plena cidadania, porém, por trás dele há o currículo oculto, que atende a 

interesses determinados, que, em geral, é o interesse das classes dominantes. 

Assim, prejudica-se a construção do conhecimento e a elaboração de conceitos que 

contribuam para positivação da auto-estima. Esta por sua vez, apresenta-se como 

um aspecto fundamental para o bom desenvolvimento da criança, para a 

identificação e pertencimento a grupos, para o interesse pela escola e pela 

aprendizagem, enfim, para constituir-se como um ser autônomo, como um sujeito. 

Mas, deve-se destacar, a criança não nasce com auto-estima ou se sentindo 

discriminada, aprende tudo isso no processo de socialização. 

De acordo com Crochik (1995), o preconceito não é inato. A criança pode 

perceber-se como diferente ou constatar que um colega é diferente dela, mas isso 

não impede, por si só, uma relação harmônica entre ambos. É preciso, para que o 

preconceito e a discriminação se instaurem, a interferência do processo de 

socialização, mediada por percepções individuais. Nesse momento, entra em jogo o 

papel da educação formal ou informal: família, igreja, meios de comunicação. O que 
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leva um indivíduo a desenvolver preconceitos, portanto, não são as diferenças 

individuais, mas a impossibilidade de ter experiências e refletir, com base nelas, 

sobre si mesmo e sobre os outros. Desse modo, as chaves de análises mais 

importantes, nessa pesquisa, residem em torno desses dois conceitos: preconceito e 

experiência. Primeiro, porque é muito difícil encontrarmos pessoas não-

preconceituosas numa sociedade que reproduz as condições do preconceito; 

segundo, porque a reflexão sobre a internalização de valores é insuficiente para 

superar o preconceito, haja vista ser necessário garantir experiências pedagógicas, 

mudança na prática social, por meio do esclarecimento e mediante a história de vida 

de cada indivíduo (Galeão-Silva, 2007). 

Ao considerar esses aspectos, deve-se ressaltar a importância de discutir a 

diversidade étnico-cultural na educação. A ausência de discussão sobre o ensino de 

história e cultura afro-brasileira, ao longo de minha formação inicial, no magistério, 

na graduação e, depois, na formação permanente, nos Horários de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (HTPC), fez com que procurasse esclarecimentos a respeito no 

movimento negro. Ao conhecer o Grupo de Educadores Negros de Marília (GEN), 

constatei que há uma vasta literatura a ser explorada, e pude perceber a urgência de 

pesquisas acadêmicas sobre negro e educação para consolidar um campo de 

pesquisa. Naquele momento, optei por estudar  relações raciais na escola e 

legislação educacional anti-racismo2. 

Ao mesmo tempo, em minha jornada de trabalho como professora, 

acompanhei o movimento de reformulação curricular que ocorreu no Brasil desde a 

Constituição Federal de 1988, associando, a essas discussões, a preocupação de 

introduzir a pluralidade cultural no ensino da História do Brasil. Nesse momento, 

muitas idéias desafiavam-me. Entre elas, prevalecia a seguinte: considerando-se o 

pertencimento racial dos alunos da escola pública brasileira diverso por si só, e que, 

a inclusão social é garantida em forma de Lei, desde a década de 1980, então, por 

que a diversidade étnico-cultural não é contemplada nas propostas pedagógicas? 

 

                                                 
2 Assim, comecei a procurar, entre os programas de mestrado, uma linha de pesquisa que discutisse 
essa temática, até encontrar, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), dentro do 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade (EHPS), o apoio 
acadêmico que precisava para desenvolver esta pesquisa, apesar de não haver uma linha de 
pesquisa dedicada, exclusivamente, a investigações sobre a relação entre etnia e educação. 
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Com base nessas reflexões, passei a me interessar, especialmente, em 

desvelar como se dá a compreensão do professor coordenador3 acerca do ensino de 

história e cultura afro-brasileira. A opção por centrar a análise na figura do professor 

coordenador se justifica pelo papel que ele pode desempenhar no encaminhamento 

de projetos que visem à inclusão étnica na escola proporcionada pela legislação 

educacional anti-racismo, ou seja, esta pesquisa destaca o professor coordenador 

como formador do formador. A teoria crítica desvenda a importância deste sujeito à 

medida que admite que “a transmissão de conhecimentos e a conseqüente reflexão 

sobre eles não podem prescindir da presença do professor” (Crochik,1995). 

Deve-se destacar que a criação do cargo de professor coordenador não pode 

ser considerada como uma reivindicação do corpo docente, que via na atuação 

deste profissional a possibilidade de um controlador do seu trabalho e não de um 

apoio qualificado à direção escolar e à prática pedagógica. É, portanto, sobre as 

impressões desse profissional, que freqüentemente provoca tanto entusiasmo 

quanto repulsa, que evidencia tanto compromisso quanto negligência na formulação 

e execução de projetos, que recai a análise desta pesquisa. Para discutir melhor a 

prática do professor coordenador, buscou-se as análises da teoria crítica, 

especialmente nos trabalhos de Adorno (1995), que faz uma reflexão sobre o fazer 

do professor, os objetivos da educação e o poder da educação para a emancipação.  

Ao avançar em uma análise mais sistemática sobre as questões que 

motivaram esta pesquisa, foi feito um levantamento bibliográfico na biblioteca Nadir 

Gouvêa Kfouri da PUC/SP, onde foram encontradas duas pesquisas que fazem 

revisão de estudos sobre o preconceito étnico e educação. 

A primeira pesquisa analisada foi a de Gusmão (2001), que observou a 

importância dada pelos pesquisadores brasileiros ao estudo do fenômeno 

preconceito e como o explicam no âmbito da instituição escolar. O trabalho foi 

                                                 
3 Utilizo a expressão “professor coordenador” e “coordenador pedagógico” como sinônimas para 
designar “Professor Coordenador Pedagógico”, termo utilizado para nomear o posto de trabalho 
correspondente, desde a Resolução de SEE N˚66 de  3 /10/ 2006 (anexo 4). A Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo (2006) destaca que o Coordenador Pedagógico é um posto de 
trabalho, cuja atuação junto à equipe escolar envolve o processo de integração curricular entre 
professores, elaboração, implementação e avaliação da proposta pedagógica da escola, 
aprimoramento do processo ensino-aprendizagem, formação contínua dos docentes, articulação das 
ações da coordenação pedagógica e otimização de recursos, além da dinamização de todos os 
espaços pedagógicos e integração dos trabalhos da escola, das equipes de Supervisão e da Oficina 
Pedagógica da Diretoria de Ensino. 
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delimitado entre as pesquisas produzidas de 1981 a 1998 e que se apresentam no 

CD-ROM Anped – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (1999). A conclusão foi a de que cada estudo analisa um só tipo de 

preconceito. Contatou-se uma tendência nestes trabalhos de fazer abordagens 

unilaterais, sem estabelecer relação entre as diversas formas de manifestação do 

preconceito: contra a mulher, contra o negro, contra o deficiente, por exemplo. A 

pesquisa refere-se aos tipos de preconceito como algo desvinculado um do outro 

como se fossem sentimentos completamente divergentes. 

A segunda pesquisa analisada foi desenvolvida por Nascimento (2004). 

Consistiu-se na seleção de 19 pesquisas, entre dissertações de mestrado, teses de 

doutorado e livre docência defendidas nas universidades do Estado de São Paulo, 

com os objetivos de delimitar o conceito de preconceito e verificar como as 

pesquisas propõem uma formação contra o preconceito étnico. 

Nos dois trabalhos citados, constata-se que seus autores observaram que os 

referenciais teóricos adotados nas pesquisas não citam estudos clássicos sobre o 

preconceito, como os da teoria crítica, ou, mais precisamente, autores como 

Theodor Adorno e Max Horkheimer. O que reforça o interesse por esse referencial. 

Esta pesquisa exploratória pretende também estimular o desenvolvimento de 

outros estudos e ajudar os educadores que se preocupam em oferecer a seus 

alunos um ambiente propício à inclusão étnica. O ensino de história e cultura no 

Brasil não pode prescindir da diversidade étnica e cultural. Segundo Crochík (1995), 

a cultura e o indivíduo se completam e revelam a vitória da sociedade frente às 

forças da natureza. A dominação, nesse processo, não precisaria se manifestar e a 

cultura deveria tornar-se inclusiva, permitindo o convívio de diferentes pessoas. No 

entanto, a cultura está presa às tendências, tanto progressivas quanto regressivas, 

direcionadas por relações de poder.  

Nessas condições, a educação deve estimular experiências que inibam o 

preconceito, desencorajando-o e proporcionando resistência a ele. Contudo, sabe-se 

que este decorre da (ir) racionalidade inerente ao capitalismo na sua fase atual, em 

que a escola não apenas admite, mas, por sua forma e conteúdo, o (re) produz 

(Gusmão, 2001).  
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No caso da dinâmica escolar, busca-se identificar se a postura do professor 

coordenador, em relação ao preconceito, influencia a orientação de atividades que 

contemplem o ensino de história e cultura afro-brasileira, e quais as implicações 

trazidas pela legislação educacionais anti-racismo. 

O estudo está organizado em três capítulos. O primeiro consiste na discussão 

teórica da pesquisa e na reflexão sobre desigualdades étnicas no sistema escolar 

brasileiro, expondo apontamentos de especialistas e explicações baseadas em 

textos de Adorno e Crochik. Esse item contém, ainda, as discussões da proposta de 

Política Pública Federal de combate ao racismo na educação fundamental, 

especialmente por meio da Lei nº 10.639/03 (cf. Anexo 1). 

No segundo capítulo, são analisadas a legislação educacional anti-racismo e 

as possibilidades e limites da ação do professor coordenador, articulador e 

multiplicador das propostas educacionais fomentadas pelos órgãos oficiais. 

O terceiro capítulo contempla a exposição da pesquisa: objetivos e questões, 

caracterização do sujeito de pesquisa, procedimentos de coleta de dados, 

apresentação e discussão dos dados. Por último, são feitas as considerações finais 

a que se pôde chegar com a investigação. 

Deve-se ressaltar que a pesquisa sofreu alterações não previstas de início, 

pois, o levantamento da coleta de dados permitia total liberdade aos sujeitos em 

responder ao questionário, fato que acarretou, muitas vezes, descompromisso dos 

sujeitos participantes, que puderam silenciar-se diante da temática das relações 

raciais. Outros não devolveram o questionário e muitos o responderam de forma 

insatisfatória para compor a análise de dados da pesquisa. Sendo assim, foi preciso 

reorganizar a forma de coletar os dados.  

Mediante mudança tática, ou seja, por conversa realizada de forma individual 

com os coordenadores, ao telefone, buscou-se expor novamente as finalidades da 

pesquisa, a partir do que foi possível retomar e marcar alguns encontros, que 

ocorreram no próprio local de trabalho dos sujeitos participantes. 

Como parte do procedimento de coleta, ficou acordado com cada 

coordenador que os questionários respondidos seriam recolhidos, em dia 

previamente combinado. No entanto, no dia combinado, nenhum dos sujeitos havia 

preenchido o formulário. Em conversa informal com os participantes da pesquisa, tal 
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procedimento foi justificado com o argumento de que o posto de professor 

coordenador é repleto de responsabilidades que nem sempre condizem com a 

função designada. 

Com o dado já coletado, foi possível identificar, por meio das respostas 

conferidas uma aparente harmonia no que tange ao tratamento oferecido à 

diversidade étnica no contexto escolar. Mas, de forma contraditória, há indícios que 

demonstram uma grande invisibilidade em relação a atividades pedagógicas que 

envolvem o conteúdo do ensino de história e cultura afro-brasileira, como 

desinformação para lidar com essa problemática, falta de tempo devido ao excesso 

de trabalho ou, até mesmo, falta de interesse em abordar essa temática. 
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CAPÍTULO I - EDUCAÇÃO: PRECONCEITO E EXPERIÊNCIAS 
 

Como mostram as estatísticas dos órgãos oficiais, a exemplo dos indicadores 

sociais de 1993 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e também a 

PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio), a população brasileira de 

baixa renda está exposta a diferentes situações que acarretam conseqüências 

sociais, econômicas e políticas para o indivíduo. Assim, de acordo com esses 

órgãos, homens e mulheres, brancos e negros, pobres e ricos, não usufruem, de 

forma equânime, dos mesmos direitos sociais (Rosemberg,1998). 

Em se tratando da educação, tema desta pesquisa, a população de baixa 

renda, que em sua grande maioria é negra, freqüenta escolas menos estruturadas, 

ou seja, com carência de reformas e equipamentos, falta ou escassez de materiais 

didáticos, funcionários com desvio de função ou mesmo a ausência deles, 

localização de difícil acesso ou de alta periculosidade, esses locais, muitas vezes, 

são também os lugares onde moram essas pessoas, caracteriza-se um problema de 

equidade das condições básicas de sobrevivência. Ou seja, apesar da crescente 

democratização do ensino, a qualidade de permanência na escola apresenta-se 

como insatisfatória, principalmente, para alunos negros. Segundo Rosemberg (1998, 

p.79): 

 

Como nas outras esferas da vida social, os negros (pretos e pardos) 
são também penalizados no plano da educação: enfrentam maiores 
dificuldades de acesso e permanência na escola, assim como 
freqüentam escolas de pior qualidade, redundando em maior índice 
de reprovação e atraso escolar do que aquele observado entre 
brancos. Em linhas gerais, as pesquisas sobre oportunidades 
educacionais têm encontrado trajetórias escolares diversas para 
amarelos, brancos, pretos e pardos, evidenciando desvantagens 
para estes últimos no acesso à escola e no ritmo de sua 
programação, caracterizado como mais lento e acidentado.  

 
O problema das desigualdades educacionais relacionadas ao aspecto racial 

tem sido tema de vários trabalhos acadêmicos. Esses trabalhos informam que há 

diferenças de desempenho escolar entre os alunos brancos e não-brancos. A esse 

respeito, a pesquisa de Soares (2006), por exemplo, avalia o desempenho cognitivo 

dos alunos nas áreas de leitura e de matemática, de acordo com os resultados 
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nacionais do Sistema de Avaliação de Educação Básica (SAEB), e estaduais, 

provenientes do Programa de Avaliação da Rede Pública da Educação Básica do 

Estado de Minas Gerais (PROEB), em 2002 e 2003. 

O resultado da pesquisa de Soares (2006) revela que, quando a escola 

possui projetos pedagógicos específicos para os alunos negros, apresenta índices 

positivos de eqüidade4, conseguindo atenuar as desigualdades raciais externas à 

escola.  

Consoante ainda com a autora, esses alunos apresentam auto-imagem bem 

mais positiva, referendada na afirmação de sua etnia, assumindo com maturidade e 

consciência crítica a interpretação da história étnico-racial, que converge para 

aprendizagens libertárias e inter-relacionais.  

No entanto ao analisar os sintomas do colapso da formação cultural da 

sociedade contemporânea, Adorno (1996) observa que eles não se esgotam com as 

insuficiências do sistema e dos métodos educacionais. Ou seja, atividades 

educativas como as verificadas por Soares (2006) não são suficientes, pois estão 

presas às malhas de socialização e reproduzem as relações hierarquizadas do 

tecido social. A esse respeito, afirma Adorno (1996,  p.388), que  

 

reformas pedagógicas isoladas, embora indispensáveis, não trazem 
contribuições substanciais. Poderiam até, em certas ocasiões 
reforçar a crise, por que abrandam as necessárias exigências a 
serem feitas aos que devem ser educados e por que revelam uma 
inocente despreocupação diante do poder que a realidade extra-
pedagógia exerce sobre eles.  

 

De fato, verifica-se na maioria das escolas, que as propostas pedagógicas 

revelam omissões significativas em relação à diversidade étnicas, causadas por 

vários fatores, dentre os quais se destacam a desinformação, o conhecimento 

equivocado, a influência de princípios etnocêntricos5 e, principalmente, a falta de 

reflexão sobre os elementos que caracterizam o preconceito.  

                                                 
4 Entende-se eqüidade como sinônimo de igualdade de direitos, o que significa medidas diferentes 
para que pessoas diferentes tenham os mesmos direitos (cf. Galeão-Silva, 2007). 
5 Etnocentrismo é um termo que designa o sentimento de superioridade que uma cultura tem em 
relação a outras: “ (...) O etnocêntrico acredita que os seus valores e a sua cultura são melhores, os 
mais corretos e isso lhe é suficiente. Ele não alimenta necessariamente o desejo de aniquilar e 
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Observa-se, assim, que mesmo em uma sociedade, como a brasileira, que 

reproduz um discurso bem intencionado de tolerância mas também de 

mascaramento das desigualdades originárias da estrutura social, é praticamente 

impossível ter indivíduos livres de preconceitos, devido à falta de concretização de 

suas expectativas relacionadas a uma vida digna. 

Nessa perspectiva, métodos pedagógicos e de internalização de valores 

inerentes à sociedade mostram-se insuficientes para extinguir o preconceito, pois se 

faz necessária uma mudança significativa. Com base na teoria crítica, podemos 

observar que o preconceito não é só uma questão de prática pedagógica; mas da 

necessidade de alterar o sistema social que possibilite, a partir do esclarecimento e 

da valorização da história de cada indivíduo, a diminuição sistemática dos níveis e 

modalidades de preconceito.  

A teoria crítica mostra que o preconceito é complexo e que apenas com 

informação, não é possível combatê-lo, embora seja uma importante arma para 

enfraquecê-lo. Em face dessa complexidade, várias teorias procuram explicá-lo cada 

uma dedicada a estudar um aspecto específico como, por exemplo: algumas dão 

ênfase ao aspecto psicológico, outras ao aspecto sociológico, outras, ainda, dão 

ênfase aos dois aspectos.  

Segundo Crochík (1995), as teorias que buscam explicar a formação do 

preconceito, e que foram analisadas por Duckitt, podem ser agrupadas da seguinte 

forma: 

Teorias que consideram o preconceito a partir das teorias 
Psicodinâmicas e o explicam como produto de mecanismos de 
defesa que são utilizados frente à frustração e à privação. Ou seja, 
os sujeitos frustrados socialmente reagiriam hostilmente contra as 
minorias, utilizando-se de mecanismos de defesa, que encobririam 
seus conflitos internos. Como esses processos psicológicos são 
universais, potencialmente todos poderiam desenvolvê-lo. Esta 
teoria ficou conhecida também, como a teoria do “bode expiatório”; 

Teorias que consideram o preconceito como uma 
manifestação de perturbação psíquica de determinadas estruturas 
de personalidade. Ou seja, alguns indivíduos teriam formado, ao 
longo de seu desenvolvimento, uma estrutura de personalidade 
predisposta ao preconceito;  

Teorias que consideram o preconceito um problema da 
socialização, isto é, os indivíduos se conformariam às normas e 

                                                                                                                                                         
destruir o outro, mas sim de evitá-lo ou até mesmo de transformá-lo ou convencê-lo, pois carrega em 
si uma idéia de recusa da diferença em relação ao outro, visto como diferente estranho ou mesmo 
como inimigo”  (Gomes, 2005, p. 53) . 
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valores culturais transmitidos e, assim, bastaria alterar os próprios 
processos de socialização, no que diz respeito ao seu conteúdo, 
para que o preconceito deixasse de existir;  

Teorias que consideram o preconceito relacionado aos 
conflitos de interesses entre grupos sociais. Ele existiria devido à 
própria configuração social;  

Teorias que o consideram como um problema cognitivo. O 
indivíduo, para entender o mundo, o simplifica através de 
estereótipos ou processos cognitivos que categorizam os 
fenômenos para que eles possam ser entendidos pelos sujeitos. 
Assim, ele seria um fenômeno universal. (Duckitt apud Crochík, 
1995, p.76 -77).  

 

Além dessas teorias, há também a teoria formulada por Theodor Adorno e 

Max Horkheimier (1965) sobre o fenômeno do preconceito. Esses autores não 

privilegiam nenhuma teoria citada acima, mas as complementam, articulando fatores 

sociais, histórico-culturais e individuais. 

Nos Estados Unidos da América, em 1944, Adorno et al (1965) 

empreenderam um estudo sobre o preconceito, mais especificamente sobre o tipo 

de preconceito que se encontrava presente no movimento nazi-fascista: o anti-

semitismo. A preocupação dos autores era verificar a possibilidade do fenômeno 

fascista se repetir naquele país.  

Nesse estudo, intitulado “The Authoritariah Personality”6, a ênfase recaiu 

sobre o preconceito como produto de  esfera individual e social, que possui, como 

fundamento principal, a compreensão dos fatores subjetivos presentes no fenômeno 

do preconceito. Essa compreensão poderia contribuir para amenizar a violência e a 

destruição que fazem parte do preconceito, além de apontar a educação como uma 

das alternativas possíveis, enquanto a sociedade não for devidamente alterada, no 

enfrentamento contra o preconceito.  

 

Horkheimer & Adorno (1973), ao explicitarem as motivações que os levaram a 

realizar o estudo, argumentam em prol da reflexão e análise científica sobre essas 

questões, a fim de evitar que elas continuem existindo e se propagando. Nas 

palavras dos pesquisadores,  

 
                                                 
6  Para saber mais sobre a pesquisa leia: ADORNO, Theodoro W. 1965. La personalidad autoritaria. 
Editorial Proyección, Bueno Aires. 
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O objetivo dessas investigações foi definir, de um modo coerente e 
idôneo, quais são as energias e reações humanas mobilizadas, em 
todos os casos de grande expansão dos movimentos totalitários e 
sua propaganda. O ordenamento da investigação foi inteiramente 
empírico, tendo por núcleo um problema de enorme gravidade: o 
ódio de raça e, em particular, o anti-semitismo. Os observadores 
tiveram de superar a repulsa pela atitude objetiva de espectadores 
desinteressados, com que deviam realizar as observações e o 
estudo desse horror que custou a vida de muitos milhões de vitimas 
inocentes. A essa atitude de investigação poderia ser acrescentada 
a convicção de que o conhecimento sociológico - científico, em sua 
particularização e com suas totalidades, oferece alguma 
possibilidade de impedir, eficazmente, a repetição da calamidade 
onde ela surgir como ameaça e sejam quais forem as vítimas 
designadas (Horkheimer & Adorno,1973, p.172). 

 

Na concepção de Adorno (1995),  a socialização e a educação têm como 

tarefa a domesticação das pulsões, a acomodação do indivíduo à sociedade. A 

consciência aparece, desde o início, como produto da transformação interna do 

homem, que acompanha a construção e a reconstrução da cultura.  

No entanto, temos nisso uma contradição, ou seja, ao mesmo tempo em que 

a educação serve à dominação, levando o sujeito a introjetar os princípios e normas 

de assimilação à cultura e de acomodação à sociedade, também atua como 

responsável pela transformação, já que pode ser um instrumento de auto-reflexão 

crítica, subsídio elementar para a libertação do pensamento. 

Por outro lado, pesquisa como a de Gusmão (2001) também revela que a 

escola não pode ser entendida isoladamente da sociedade. Assim, as possibilidades 

da escola na formação de alunos livres de preconceito são limitadas, pois vivemos 

em uma sociedade presa ao pensamento hegemônico, que exige, inclusive, a 

adaptação do indivíduo. 

 

 

Em relação a essa questão, Adorno (1995, p. 143-144) mostra que 

 

A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de 
adaptação e não preparasse os homens para se orientarem no 
mundo. Porém, ela seria igualmente questionável se ficasse nisto, 
produzindo nada além de well adjusted people, pessoas bem 
ajustadas, em conseqüência do que a situação existente se impõe 
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precisamente no que tem de pior. Nestes termos, desde o início 
existe no conceito de educação para a consciência e para a 
racionalidade uma ambigüidade. Talvez não seja possível superá-la 
no existente, mas certamente não podemos nos desviar dela. 
 

A educação, como explicitada, tem, portanto, duplo papel: adaptação à 

sociedade e também reflexão sobre essa mesma sociedade, que permite ir além da 

acomodação, construir rumos da emancipação. Segundo Galeão-Silva (2007), a 

educação, por um lado, é instrumento de formação do indivíduo e, por outro, tem  ao 

mesmo tempo caráter coercitivo.  

A acomodação, portanto, é importante para a adaptação à cultura. Às vezes, 

o sacrifício e a disciplina são imprescindíveis para a incorporação de modelos, mas é 

necessário também o abandono a formas primitivas de acomodação física e 

psicológica, por exemplo. A acomodação pela acomodação é, portanto, dominação, 

e o que a educação almeja é formar cidadãos críticos, reflexivos e emancipados. 

Desse modo, o ensino marcado pelo silenciamento da questão étnico-racial mostra 

como a educação, em sua forma material, a escola, tem contribuído para a formação 

homogeneizadora de homens e mulheres e, assim, de uma sociedade acomodada 

não apenas à cultura, mas à cultura do capital, da subserviência e da expropriação.  

A presente pesquisa aposta na possibilidade de a educação enfrentar o 

silenciamento da questão racial através do trabalho coletivo e da formação 

permanente coordenada pelo professor coordenador. Assim seu  principal propósito 

reside em investigar como o ensino de história e cultura afro-brasileira é 

compreendido pelo professor coordenador a quem cabe, na escola, idealizar, 

fiscalizar e articular a realização do projeto político da instituição. Roman (2001) 

destaca o papel desse profissional  e acredita  que ele deve ser objetivo, apto a 

planejar, organizar, intervir, desestabilizar práticas cristalizadas, banir preconceitos e 

procedimentos anacrônicos. Além disso, esse autor defende que o projeto 

pedagógico da unidade escolar adquire os ideais do professor coordenador e tende 

a incorporar suas aspirações positivas e/ou negativas. 

Esta pesquisa almeja saber, a partir da percepção desse profissional, quais 

fatores possibilitam ou limitam o ensino de história e cultura afro-brasileira. No 

entanto, o foco sobre esse conteúdo não se restringe a uma atividade curricular, mas 

diz respeito também às atitudes pedagógica que considerem o aluno e a experiência 
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pessoal que o coloca como sujeito do processo de ensino-aprendizagem por meio 

da reflexão auto-crítica, que possibilitem discutir sobre os processos de dominação 

da sociedade.  

Em geral, argumenta-se que as maiores dificuldades encontradas por alunos 

negros são originárias da pobreza de suas famílias, desconsiderando, assim, o papel 

da escola como coadjuvante nesse processo. Rosemberg (1998) considera esse 

argumento simplista e defende que o atraso escolar do negro é maior mesmo em 

situações econômicas semelhantes às dos alunos brancos. Em suas palavras: 

 

(...) em pesquisa sobre o Estado de São Paulo (o mais rico e 
populoso do Brasil) encontrei menor proporção de atraso escolar 
entre alunos brancos do que entre negros, mesmo quando se 
comparam entre si crianças/adolescentes provenientes de famílias 
com mesmo nível de renda familiar e com mesmo índice de 
participação no mercado de trabalho. Isto é, sempre os alunos 
negros evidenciam atraso escolar mais significativo do que brancos, 
mesmo quando se comparam entre si alunos que só estudam ou ao 
que trabalham e estudam ao mesmo tempo (...) (Rosemberg, 1998, 
p.80-81). 

 

A partir da análise de Rosemberg (1998), pode-se concluir que, apesar da 

discriminação, a população negra ingressa na educação inicial, mas nela não 

permanece por muito tempo. Os órgãos públicos preocupam-se em garantir a 

universalização do ensino fundamental, as políticas educacionais garantem a 

democratização no início da escolarização, mas, mesmo assim, esses esforços 

mostram-se ineficazes já que ainda não atingiram metas de qualidade e de 

permanência dos negros na escola.  

De acordo com estudos realizados por Cibele Yahn de Andrade e Norberto 

Dachs (2008), com base na PNAD, como se pode observar na Figura 1.1 há uma 

redução na permanência do aluno afro-descendente na escola ao longo da 

educação básica e ensino superior, resultando numa ínfima presença de negros nos 

bancos universitários. Confirmando, portanto, que essa população ingressa na 

escola, mas na trajetória, não obtém sucesso, de modo a permanecer até a 

universidade. Embora essa realidade não seja exclusiva aos negros, pode-se afirmar 

que, para a população negra a situação é pior ainda, pois, é possível observar, em 

todos os níveis da educação uma média inferior de permanência de negros na 
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escola, evidenciando que têm menores possibilidades de dar continuidade a seus 

estudos. 

Alem disso, verifica-se que o percentual de brancos em todas as faixas de 

renda é ligeiramente superior aos dos negros e pardos. Na faixa etária de 11 a 14 

anos, a situação começa a sofrer uma oscilação cada vez maior, desfavorecendo 

negros e pardos, embora se possa observar que as variações relativas ao fator 

raça/cor são menores do que os relacionados à renda.  

 

Figura 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Cibele Yahn de Andrade e Norberto Dachs com base no PNAD, 2008 

 

Verifica-se que a partir do ensino fundamental ciclo II (5º ao 9º ano), que na 

figura esta etapa está representada por estudantes entre 11 a 14 anos, observa-se 

um considerável declínio na escolaridade de toda população, de modo que apenas 

13% dos jovens, entre 18 e 24 anos, conseguem chegar ao ensino superior. Nesse 

nível de escolaridade, fica evidente que a variação de percentuais acentua-se, 

carregando um efeito cumulativo das faixas anteriores. Constata-se, assim, que 

mesmo com os programas de democratização do ensino médio e ensino superior, os 

níveis de escolaridade entre brancos e negros continuam díspares. A proporção de 

negros que chegam ao ensino superior é de 5% e de brancos é 21%. Vale lembrar 

que, para classificar as pessoas como brancas ou negras, o IBGE considera a auto-

declaração como critério de classificação.  
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Assim sendo, pode-se afirmar que o funcionamento da educação pública, no 

Brasil, ainda atende de forma precária à camada mais pobre da população, apesar 

de projetos estratégicos iniciados, basicamente, a partir da década de 1990, no 

âmbito do governo federal e na esfera dos governos estaduais e municipais.  

A respeito desses projetos, Warde (1998) aponta que, na esfera do governo 

federal e dos governos estaduais e municipais, crescem iniciativas que atuam  sobre 

o ensino público, por exemplo, as diretrizes relativas aos PCNs (Parâmetros 

Curriculares Nacionais), os exames de avaliação nacionais como SAEB (Sistema de 

Avaliação da Educação Básica) e exames de avaliação estaduais, a criação do 

fundo de participação municipal, FUNDEF (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) e o Plano 

Nacional e Estaduais de Educação. Deve-se ressaltar que esses programas se 

configuram em políticas voltadas ao ensino público, visando interferir na 

organização, gestão, financiamento e na estrutura escolar, tendo como finalidade, ao 

menos na teoria, a melhoria da qualidade de ensino. Contudo, na prática, continuam 

obedecendo a critérios políticos e econômicos com projetos de curto prazo que, 

muitas vezes, se mostram despreocupados com o esclarecimento e emancipação do 

indivíduo. 

Apesar dessas ações, o que se observa é uma defasagem na relação série-

idade, especialmente no que se refere aos negros, agravando-se se comparados 

aos brancos. As causas e as conseqüências dessa defasagem são apontadas por 

Candau (2002), como se pode verificar no trecho que segue:  

 

 

 

Alguns índices nos mostram claramente que os negros brasileiros 
estão em significativa desvantagem social em relação aos brancos 
(...). Os dados do PNUD7 de 1996 demonstram que a população 
branca estuda em média 5,9 anos enquanto que os negros possuem 
escolaridade média de 3,3 anos. Como todo dado quantitativo, estes 
números trazem em si limites e, por detrás deles encontraremos 
uma realidade muito mais complexa. No entanto, ajudam a confirmar 
duas hipóteses: 1) a população negra está socialmente 

                                                 
7 PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
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marginalizada; 2) crianças oriundas de grupos marginalizados 
tendem a fracassar no sistema escolar. (Candau, 2002, p. 67) 

 

Os dados quantitativos apresentados indicam o baixo índice de escolaridade 

do brasileiro que, como já vimos, permaneceu contínuo ao longo dos anos, 

evidenciando uma situação ainda pior em relação à população negra, num quadro 

de dupla discriminação - social e racial. Além disso, revelam uma tendência ao 

fracasso escolar por parte dessa população. O racismo8 e a discriminação, porém, 

são proibidos por Lei, além de serem moralmente recriminados. No entanto, o que 

se verifica, e esses dados confirmam, é a diferenciação racial se perpetuando na 

atualidade, prejudicando o afro-descendente no exercício de sua cidadania. 

Ao investigar o tema do racismo na realidade escolar, Fazzi (2004) constata 

que alguns professores reagem ao racismo de forma uniformizante, usando um 

discurso relativizador como, por exemplo, reproduzindo o lema de que “todos são 

iguais” e, assim, tendem a acreditar que contribuem para a superação de atitudes e 

comportamentos preconceituosos. 

No entanto, como avalia Fazzi (2004), mesmo com a intenção de acertar, 

acabam errando, causando profundas mazelas na educação das crianças, que 

tendem a introjetar uma falsa igualdade, que camufla as riquezas de sua própria 

cultura, pois existem especificidades na maneira de ser, de pensar, de viver de 

todos, que precisam ser respeitadas.  

O discurso dos professores, apesar de equivocado, como observa Fazzi 

(2004, pp. 213-214), também é reproduzido entre as crianças. Segundo essa autora,  

                                                 
8 De acordo com Guimarães (1999), o racismo deriva de uma doutrina racialista, isto é, de uma teoria 
de raças. E, de acordo com esse autor, tem início quando se atribui mecanicamente a preponderância 
cultural de um grupo, da sua suposta superioridade fisiológica, procurando explicar um status social, 
por uma característica natural. Já nas palavras de Munanga (2003), em palestra proferida no 3o 

Seminário Nacional Relações Raciais e Educação, o racismo seria teoricamente uma ideologia 
essencialista que postula a divisão da humanidade em grandes grupos chamados raças contrastadas 
com características físicas hereditárias comuns, sendo, estas últimas, suporte das características 
psicológicas, morais, intelectuais e estéticas, situando-as numa escala de valores desiguais. Visto 
desta forma, o racismo é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela 
relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. O racismo cria a 
raça no sentido sociológico, ou seja, a raça no imaginário do racista não é exclusivamente um grupo 
definido pelos traços físicos, mas por um grupo social com traços culturais, lingüísticos, religiosos etc; 
que ele considera naturalmente inferiores ao grupo a qual ele pertence. De outro modo, o racismo é 
essa tendência que consiste em considerar que as características intelectuais e morais de um dado 
grupo são conseqüência direta de suas características físicas ou biológicas. 
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um discurso de igualdade circula entre as crianças e as faz 
condenar o preconceito racial, ao mesmo tempo em que se 
comportam preconceituosamente e expressam atitudes 
preconceituosas. Ao agirem dessa forma, elas sabem que estão 
fazendo alguma coisa errada, que é necessário, inclusive, esconder 
dos adultos. Dessa forma, o discurso relativizador e o preconceito 
racial são componentes do processo de socialização das crianças, e 
ambos estão em processo de cristalização durante a infância. O 
discurso relativizador não tem, no entanto, força suficiente para 
impedir que o comportamento preconceituoso se desenvolva. Sua 
eficácia é reduzida diante não só da pressão das representações 
preconceituosas existentes na sociedade brasileira mais ampla, mas 
também, da ausência de uma discussão sistemática e aberta da 
questão racial com as crianças. Quando a criança cresce e se torna 
adulta, a potencialidade desse discurso igualitário embrionário se 
desenvolve, podendo se transformar, de fato, num discurso vazio, 
escamoteador de verdadeiros sentimentos e atitudes 
preconceituosas. 

 

A análise de Fazzi (2004) corrobora os propósitos desta pesquisa, ao 

salientar que, desde a infância, o indivíduo precisa experimentar situações em que a 

diversidade seja valorizada sem hierarquização, por meio do debate reflexivo e com 

atividades pedagógicas planejadas intencionalmente para inibir o preconceito. 

De acordo com Candau (2002), é preciso entender que o tratamento igual não 

deve apagar diferenças e, sim, valorizá-las, sem hierarquizá-las. Caso contrário, não 

haverá respeito ao diferente, mas reprodução de desigualdades. 

A diferença à qual se está fazendo referência, conforme Crochík (1995) pode 

ser utilizada como oportunidade de trabalho conjunto, entre alunos que apresentam 

maiores e menores desempenhos, possibilitando àqueles que, por algum motivo, 

não assimilaram determinado conhecimento aprender a partir de novas perspectivas; 

e àqueles que já aprenderam, possibilitar uma releitura da aprendizagem. 

 

 

Quanto à experiência escolar, Crochík (1995 p.210) observa que: 

 

se a subjetividade e os temas que se referem a ela são evitados 
pelas pessoas predispostas ao preconceito, caberia à escola 
proporcionar espaço e oportunidades para que a sua expressão e a 
conseqüente reflexão sobre ela pudessem ocorrer, através dos 
diversos métodos já existentes, tais como, a redação, a 
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interpretação e a discussão de textos, a representação teatral, a 
discussão de filme, os trabalhos artísticos etc. Afora isso, mesmo 
nas matérias consideradas exatas, as reflexões sobre a 
subjetividade podem ocorrer, se passar a dar ênfase aos seus 
aspectos fisiológicos que ressaltam formas diversas de 
compreender a realidade. Evidentemente estas diversas 
compreensões devem ser situadas e confrontadas, para que não 
caíamos no relativismo (...). 

 

Assim, o respeito à diversidade deve ser um dos princípios básicos da 

educação. Para isso, deve-se ressaltar a importância da inserção do estudo das 

relações raciais nos projetos pedagógicos das instituições educacionais, para que 

não se constitua como atividade isolada e de forma exótica. 

À luz da teoria crítica, pode-se afirmar que a educação que valoriza a 

subjetividade, mas não de forma exclusiva, pode indicar pistas para a reflexão e 

possibilitar aos indivíduos ter experiências significativas que, em muitos casos, são 

capazes de desencorajar o preconceito (Adorno, 1995). Salienta-se, no caso da 

educação escolar, entre os vários personagens envolvidos, o papel do professor 

coordenador, como um profissional formador, multiplicador e articulador do fazer 

pedagógico, que deve estar voltado para a subjetividade e para a auto-reflexão. 

Uma função fundamental de apoio ao professor, como já explicitado nessa pesquisa 

a transmissão de  conhecimentos e a  reflexão sobre eles não podem deixar de 

considerar a presença do professor. Uma presença que reflita e articule as ações 

educacionais se mostra importante para o bom desempenho da escola devido à 

necessidade de refletir sobre os conteúdos a serem discutidos, pois estes devem 

estar voltados aos interesses dos alunos, visando à formação do cidadão e nunca se 

restringindo exclusivamente à formação do trabalhador. Segundo Crochík (1992, 

pp.344-345), 

 

 

o trabalho ou tarefa proposta por Adorno ultrapassa a educação 
formal, embora esta seja imprescindível, refere-se, antes, à 
possibilidade de interferência na própria constituição da 
subjetividade. Mas, claro, por ser coerente com suas ideais, essa 
interferência não pode se conter à violência da heterodeterminação, 
então, ela deve se referir à transmissão de conteúdo que levem a 
pensar as condições da constituição da subjetividade, 
particularmente a autoritária, os conteúdos da cultura e da 
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sociedade, as práticas coletivas marcadas por regras que, 
envolvendo a competição, levem a identificação e respeito ao 
perdedor, ou seja, a prática de esporte e a ambivalência da 
tecnologia.  

 
Nesse sentido, pode-se afirmar que a trama da identidade negra tecida 

também pela história e cultura brasileira implica em avanços na compreensão de um 

grupo étnico-racial. No entanto, é preciso saber se a escola está atenta a essa 

questão, e, especialmente, é preciso verificar se o professor coordenador contribui 

para introduzir a questão racial no currículo das escolas públicas, bem como se as 

implicações de sua prática no cotidiano escolar contribuem para que os alunos 

construam sua identidade. 

Pode-se afirmar que essa prática permite mudança na formação tradicional 

eurocêntrica para outro modelo formador baseado em princípios multiculturais9, além 

do reconhecimento da escola como um espaço sociocultural de caráter emancipador 

e pluralista. 

No Brasil, o que se verifica é que a enorme desigualdade social e a 

discriminação racial limitam as potencialidades e o progresso sócio-econômico-

cultural dos alunos. Nestes âmbitos, a edificação de uma sociedade de fato 

democrática se torna basilar, pois, nestes segmentos, estão incluídas as relações de 

poder, que permitem a concretização de uma sociedade mais justa e 

economicamente eficiente.  

Assim, percebe-se o papel fundamental da educação, por possibilitar a 

participação dos educandos no conjunto mínimo de oportunidades sociais básicas. A 

partir da educação é possível  contrapor-se à ausência de consciência e, quem 

sabe, evitar que as pessoas discriminem umas às outras, sem refletir sobre si 

próprias. Seja como for, não existem soluções prontas, definitivas, especialmente 

quando o foco é o preconceito, pois ele envolve uma situação que reúne aspectos 

subjetivos, individuais, sociais e culturais que extrapolam decisões imediatas. Tais 

decisões podem ser localizadas no âmbito da educação, da arte e da cultura, nos 

aspectos socioeconômicos, políticos e ideológicos da vida social. A teoria crítica 

denuncia uma sociedade complexa que exibe uma realidade amarga e difícil, porém, 

                                                 
9 De acordo com Machado (2002), a perspectiva multicultural refere-se à coexistência enriquecedora 
de diversos pontos de vista, interpretações, visões, atitudes, provenientes de diferentes heranças 
culturais. 
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por outro lado, mostra-se otimista, ao acreditar que uma sociedade que compreende 

a origem e os mecanismos de seus conflitos tem grande possibilidade de inibi-los. 

 A esse respeito, afirma Horkheimer & Adorno (1973,  p.182): 

 
oferecer receitas tem escassa utilidade. Mas quem teve em conta os 
feitos a que agitadores são propensos e adquiriu consciência disso 
talvez já não sucumba ingenuamente a seus falsos apelos; e o que 
conhece as motivações ocultas do preconceito resistirá a ser um 
joguete nas mãos dos que, para libertarem-se do peso que 
oprimem, voltam-se contra os que são mais débeis do que eles (...)  

 

Ao mesmo tempo em que a teoria crítica desvenda um universo contundente 

com suas críticas profundas à sociedade e suas instituições, acredita na promessa 

de uma sociedade emancipada, e na educação, como um dos elementos centrais 

desse processo, por meio da conscientização podendo desencadear mudanças no 

comportamento dos indivíduos. 
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CAPÍTULO II – LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL ANTI-RACISMO 
 

A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 25 de outubro de 1988, 

impulsionou um processo nacional marcado pela edição de normas programáticas e 

normas de conduta, destinada ao enfrentamento do racismo pela promoção da 

igualdade racial. De acordo com Silva JR. (1998), esse documento utiliza-se de 

métodos preventivos e persuasivos com a intenção de criar meios eficazes de 

enfrentamento de problemas relacionados ao racismo. No que diz respeito à relação 

entre o texto constitucional de 1988 e as reivindicações do movimento negro no que 

concerne à formação escolar, são elucidativas as palavras de Silva Jr (2002, p. 59): 

 

Refletindo antigas reivindicações das entidades do Movimento 
Negro, aquele texto constitucional estabeleceu - ao menos 
formalmente - uma revolucionária configuração para escola, no 
sentido não apenas de assegurar igualdade de condições para o 
acesso e permanência dos vários grupos étnicos no espaço escolar, 
mas também em termos de redefinir o tratamento dispensado pelo 
sistema de ensino à pluralidade racial que caracteriza a sociedade 
brasileira. 

 

O Movimento Negro já se fazia atuante no cenário nacional desde a chegada 

dos primeiros escravos africanos no Brasil, quando sempre que podiam resistiam à 

escravidão de diversas formas: fugindo, rebelando-se contra senhores e capatazes 

ou se integrando em comunidades quilombolas ou abolicionistas. Depois da 

Abolição, os ativistas do Movimento Negro passaram a considerar a educação 

formal como meio de integração da população negra aos diferentes espaços sociais. 

Há registros de que, na década de 1920, por meio da Imprensa Negra periódicos 

circulavam em diferentes regiões do país e foram utilizados como instrumento de 

luta contra o preconceito racial e de valorização da imagem positiva do negro. Para 

conquistar ascensão social o Movimento Negro acreditava na educação 

institucionalizada. Esta iniciativa desembocou na criação da FNB (Frente Negra 

Brasileira), cujo objetivo visava inserir o negro no meio político. Conforme Santos 

(2006, p.16), 
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o diferencial estava no fato de que, além das reivindicações de 
cunho político e cultural, a Frente incorporou a luta por condições 
mais justas de acesso ao mercado de trabalho. Tinha o firme 
propósito de ocupar espaços no cenário nacional brasileiro. 

 

Por volta de 1944 surge o TEN (Teatro Experimental do Negro) na cidade do 

Rio de Janeiro, coordenado por Abdias do Nascimento, que tinha como principal 

preocupação fortalecer a cultura afro-brasileira entre a própria população negra. 

Mais tarde, no período entre 1970 e 1990, a agenda de reivindicações do MNU 

(Movimento Negro Unificado) - organização política, democrática e autônoma, 

voltada contra o racismo e suas manifestações - reuniu iniciativas espalhadas no 

Brasil e também em outros países da América Latina, Estados Unidos e África do 

Sul, transformando-se no mais organizado Movimento Negro brasileiro. A esse 

respeito, afirma Santos (2006,  p.50): 

 

Com o surgimento do Movimento Negro, na década de 1970, 
iniciava-se um discurso singular na história em busca de espaço e 
efetiva participação política. A singularidade estava na oportunidade 
que o momento criava de redemocratização política, bem como na 
existência de uma pequena classe média negra que, embora vendo 
frustrados seus anseios de igualdade, tinha no Movimento Negro o 
elemento novo. A sociedade civil se organizava e clamava por 
redemocratização e o negro buscava ter reconhecida sua luta contra 
a discriminação racial, sem abrir mão de sua identidade como negro. 

 

 No âmbito educacional, Oliveira (1992) pesquisou as primeiras intervenções 

realizadas pelo Movimento Negro na rede pública de ensino do Estado de São 

Paulo, na década de 1980. A pesquisadora objetivou descrever e avaliar as 

experiências da Comissão de Educação do Conselho de Participação e 

Desenvolvimento da Comunidade Negra e do Grupo de Trabalho para Assuntos 

Afro-Brasileiros da Secretaria da Educação. A atividade mais abrangente foi o 

“Projeto 13 de maio”, que deflagrou, dentro das escolas, o processo de debate sobre 

a situação sócia, econômica e política do negro brasileiro. A conclusão deste 

trabalho revela que, 

notadamente no âmbito das relações raciais que ocorrem na escola, 
este trabalho revela uma série de conflitos entre professores, alunos 
brancos e negros, e indica que as crianças negras são excluídas do 
sistema escolar não somente por serem desfavorecidas 
economicamente; a pobreza é um dos fatores relevantes que está 
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intrínseca à condição da criança negra. Mas o preconceito racial que 
impregna as relações raciais que ocorrem na escola aparece como 
um dos fatores de significativa importância na determinação do nível 
de escolaridade das crianças negras (Oliveira, 1992, p. 1). 

 

A pesquisa de Oliveira (1992) deixa evidente que o preconceito presente na 

sociedade brasileira como conseqüências de um regime escravocrata foi transferido 

para a escola. A investigação sobre esse aspecto impulsiona questionamentos e 

debates sobre as relações raciais na escola, além de despertar para a necessária 

luta por uma pedagogia que se volte à diversidade. Nessa luta, o Movimento Negro 

tem buscado, em vários setores e na fundamentação legal, respaldo para essas 

reivindicações. 

O MNU, com suas propostas e reivindicações históricas, especialmente em 

busca do direito à educação de qualidade, sobretudo para população negra, 

participou desde a Constituição de 1988, por oito anos consecutivos, de debates que 

culminaram com a LDBN de 1996, cujos princípios estão baseados na igualdade de 

condições para acesso e permanência das minorias na escola, bem como respeito à 

liberdade e apreço à tolerância. 

Na tentativa de dirimir qualquer forma de discriminação e promover a inclusão 

social, a LDBN de 1996 instituiu a discussão sobre a participação da história e da 

cultura negra na cultura brasileira, a partir do ensino de história e cultura afro-

brasileira. Portanto, neste trabalho, este tema é analisado como conseqüência de 

políticas públicas de combate ao racismo na educação fundamental do ciclo I, que 

encontra respaldo na legislação federal anti-racismo. 

Em 2003, pela Lei n° 10.639, o ensino obrigatório desse conteúdo passou a 

ser garantido a todos os alunos de educação fundamental e ensino médio. Trata-se 

de uma decisão legal que deve ser compreendida como uma conquista de um longo 

caminho de luta dos movimentos sociais organizados, principalmente, do Movimento 

Negro, que tem como ponto alto a aprovação de um Plano de Ação aprovado por 

mais de 150 países na III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação 

Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, promovida pela UNESCO e ocorrida em 

Durban, capital da África do Sul, com a participação de países filiados à ONU 

(Organização das Nações Unidas).  
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Neste documento, o Brasil reconhece, especialmente no âmbito da educação, 

a necessidade da valorização dos princípios civilizatórios africanos e a contribuição 

do negro no processo de formação da sociedade brasileira. A esse respeito, avalia 

Borges (2007, p.16): 

 

Dentre alguns encaminhamentos para implementar o que prevê a 
Declaração de Durban, o governo brasileiro cria em 2003 a SEPPIR 
(Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial) 
e institui a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, 
recolocando a questão racial no cenário brasileiro por meio de 
dispositivos legais como, no caso específico da educação, a Lei no 
10.639/03.  

 

Em decorrência dessas medidas, Políticas de Ações Afirmativas são inseridas 

em vários setores da sociedade brasileira. Dentre elas, uma das mais polêmicas 

consiste no sistema de cotas para negros e afro-descendente em universidades e no 

serviço público. Trata-se, portanto, de uma questão nodal em termos de discussão 

sobre relações raciais no Brasil, haja vista que existem posições favoráveis e 

contrárias  em diferentes segmentos sociais sobre o assunto, criando, assim, 

inúmeras barreiras na efetivação dessas medidas. 

Outro encaminhamento importante para educação, resultado de Durban, 

trata-se da alteração da LDBN, Lei no 9.394/96 por meio da inserção da Lei nº 

10.639/03 e dos artigos 26-A, 79-A e 79-B, que torna obrigatório o ensino sobre 

história e cultura afro brasileira e africana no currículo das escolas oficiais de ensino 

fundamental e ensino médio, incluindo ainda, no calendário escolar o dia 20 de 

novembro como ”Dia da Consciência Negra”. Não se trata de uma disciplina nova, 

mas um tema a ser abordado em todo currículo.  

Nesse contexto, esta pesquisa abre o debate em direção a dois pontos 

principais: as possibilidades que podem ser abertas pela legislação federal e a 

postura do coordenador pedagógico, como um dos profissionais responsáveis pela 

introdução do ensino de história e cultura afro-brasileira na educação fundamental 

ciclo I. 

Ao analisar a trajetória do preconceito e das reivindicações do Movimento 

Negro no Brasil, pode-se afirmar que a legislação educacional anti-racismo 

representa, sem dúvida, avanços. No entanto, deve-se destacar que ela por si só, 
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não é suficiente para garantir mudanças de práticas ou assegurar inibição do 

preconceito. Para vencer esse desafio, faz-se necessário reunir esforços da União, 

dos Estados e dos Municípios para assegurar no contexto escolar condições 

didático-pedagógicas, material escolar específico, formação do corpo docente, 

incentivo para o trato da diversidade étnico-racial.  

No estado de São Paulo, a SEE/SP, para atender o que estabelece a Lei 

n°10.639/03, desenvolveu um programa de educação continuada para professores 

da educação básica, denominado “São Paulo: Educando pela Diferença para 

Igualdade”, que, além de buscar atender as determinações da Lei n°10.639/03 e do 

Parecer CNE/CP 003/2004, procura sensibilizar o corpo docente para importância da 

temática étnico-racial. Além disso, esse programa também objetiva oportunizar 

discussões sobre o reconhecimento e valorização de diversidades, em especial, a 

étnico-racial, procurando auxiliar a construção de perspectivas e práticas 

pedagógicas que acolham e respeitem as diferenças, como possibilidade de 

aprendizado e crescimento de todos na escola. 

Esse programa foi alvo de uma pesquisa de mestrado, entre os anos de 2003 

e 2006. Os resultados foram apresentados na dissertação defendida por Borges 

(2007). Com a investigação, a autora buscou, além de descrever a proposta do 

programa, identificar e caracterizar a visão de seus diferentes participantes sobre o 

processo de formação vívido e os resultados alcançados no trato com questões 

étnico-raciais no contexto escolar. Para a pesquisa, foram entrevistados profissionais 

de mais de uma esfera de atuação envolvidos com o Programa e com o sistema 

estadual de ensino: um membro do Conselho e Participação da Comunidade Negra 

de São Paulo, um técnico da CENP (Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas), um docente da UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos), um 

Assistente Técnico Pedagógico, um Professor Coordenador, um Professor de 

Educação Básica I e um Professor de Educação Básica II. Ao descrever o programa 

e analisar as percepções dos envolvidos em sua execução, foi possível à 

pesquisadora identificar, como a SEE/SP vem realizando o debate étnico - racial.  

A partir do conjunto dos resultados a que chega Borges (2007), a 

pesquisadora conclui ser o programa um avanço no que tange à temática abordada, 

pois apresenta uma  proposta formativa inovadora devido à discussão do ensino de 

história e cultura afro-brasileira e africana,  o curso conta com duas apostilas para 
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cada cursista e uma vasta sugestão de bibliografia sobre o tema, com proposta de 

atividades, reflexões sobre a construção da identidade dos alunos e sobre a história 

do negro no Brasil. A prática pedagógica é outro aspecto considerado como positivo 

pelos participantes da pesquisa, por considerarem que ela amplia o entendimento 

sobre o racismo, além de permitir a troca de experiências entre profissionais de 

diversas redes de ensino. Em contrapartida, Borges, (2007) também apresenta 

entraves no programa, como falta de material didático pedagógico na escola para 

trabalhar com o aluno, falta de universalização do projeto. Os participantes 

reclamam ainda da falta de acompanhamento por parte das diretorias regionais de 

ensino, a fim de viabilizar a implementação do debate étnico-racial na escola. E, com 

base nos dados coletados, depois de analisar os prós e os contras do Programa 

investigado, Borges (2007) conclui como válida a iniciativa, mas reconhece que 

precisaria deixar de ser uma ação isolada e conseguir expandir-se por outras redes 

de ensino, pois, a autora observa que,  

 

Diante dos aspectos observados sobre a visão dos profissionais em 
relação ao processo de formação continuada vivido, é importante 
ressaltar que, embora o programa tenha cumprido um papel 
reflexivo inicial em direção à política, em muitos aspectos, 
inovadora, representa, no momento, apenas um pequeno esforço, 
embora necessário, rumo a construção de uma educação numa 
perspectiva multicultural. (Borges, 2007, p. 114) 

 

A pesquisa de Borges (2007) evidencia, portanto, a necessidade de saber os 

aportes que limitam ou representam possibilidades para a efetivação da Lei nº 

10.639/03 no âmbito escolar. A esse respeito Crochík (1995, p. 201) afirma que 

 

um clima cultural geral contrário ao preconceito e à proibição de 
atitudes discriminatórias na Constituição certamente inibe o 
preconceito quanto ao seu exercício, mas, não necessariamente a 
sua formação. Prova disto, é que a pesquisa realizada por Adorno et 
al  (1965) foi feita, num país de claros valores democráticos, o que 
não os impediu de encontrar vários sujeitos predispostos ao 
preconceito. Por outro lado, o Brasil tem em sua constituição a 
proibição da discriminação, mas nem por isso ela deixa de existir em 
freqüentes ocasiões.  
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No Brasil, com base na Constituição, atitudes racistas são consideradas 

crime. No entanto, com raras exceções, as pessoas admitem serem 

preconceituosas, embora, na maioria das vezes, o preconceito se manifeste nos 

indivíduos de forma velada, mas nem por isso deixa de se fazer presente. 

Dados do IBGE revelam que, no Brasil, a população negra está em 

defasagem em relação à população branca em vários segmentos da sociedade. 

Esses dados permitem, portanto, afirmar que a cultura e o povo negro foram de certa 

forma, incorporados, mas não assimilados à sociedade brasileira.  

De acordo com Galeão-Silva  (2007), muitas pessoas desconhecem a 

contribuição da cultura africana na constituição da cultura brasileira, por esse motivo, 

consideram-na inferior ou primitiva. Esse motivo torna ainda mais relevante a 

inclusão de discussões mais sistematizadas sobre a história e a cultura dos negros e 

da África nos currículos escolares.  

Estudiosos, preocupados com a problemática das relações raciais, a exemplo 

de Silvério (2006), Munanga (2005) e Silva (2005), avaliam que a Lei n° 10.639/03, 

ao instituir como obrigatória a discussão da história e da contribuição da cultura 

negra na sociedade brasileira, criou expectativas em defesa de uma educação 

multicultural, resultante de um longo processo de reivindicações, provocando 

discussões e possibilitando uma prática pedagógica na perspectiva da diversidade. 

Esses apontamentos, todavia, não são unânimes. Alguns estudiosos do 

assunto, ao se depararem com o texto da Lei, apesar de reconhecerem sua 

relevância ao introduzir o conteúdo da história e cultura afro-brasileira no currículo 

do ensino fundamental e médio das escolas oficiais e particulares, denunciam as 

lacunas deixadas por seus idealizadores. 

Essas lacunas são apontadas, por exemplo, por Santos (2005), que 

reconhece o estabelecimento das leis anti-racismo como um avanço no processo de 

democratização de ensino, mas faz restrições ao perceber que 

 

a legislação federal, segundo o nosso entendimento, é bem genérica 
e não se preocupa com a implementação adequada do ensino sobre 
História e Cultura Afro-Brasileira. Ela não estabelece metas para 
implementação da Lei, não se refere à necessidade de qualificar 
professores dos ensinos fundamental e médio para ministrarem as 
disciplinas referentes à Lei no 10.639, de 09 de janeiro de 2003, 
menos ainda, o que é grave no nosso entendimento, a necessidade 
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de as universidades reformularem o seu programa de ensino sobre 
o ensino de História e cultura Afro-Brasileira. Ao que parece, a Lei 
federal, indiretamente, joga a responsabilidade do ensino supra-
citado para os professores. Essa Lei também não indica qual é o 
órgão responsável pela implementação adequada da mesma, bem 
como em certo sentido, limita o ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira às áreas de educação Artística e de Literatura e histórias 
brasileiras. Aqui pensamos que há um erro grave nessa Lei, dado 
que as principais críticas às nossas relações raciais têm sido 
elaboradas, principalmente, no campo das Ciências Sociais e mais 
recentemente na área da educação (Santos, 2005, p. 33) 

 

Para Santos (2005), responsabilizar apenas os profissionais da educação 

pelo ensino de história e cultura afro-brasileira e, indiretamente, pela inclusão total 

do negro como sujeito sócio-político-cultural na constituição da sociedade brasileira, 

é pouco prudente, já que o trabalho dos educadores, por mais eficiente que seja, 

contempla apenas parte da formação do indivíduo.  

De acordo com Galeão-Silva (2007), se não houver uma transformação 

profunda na economia, na política e na natureza humana, nenhuma mudança moral 

e social surtirá efeitos duradouros e eficientes. 

Pode-se afirmar que outra lacuna deixada pela Lei diz respeito à educação 

infantil. Afinal, os conflitos em torno de relações raciais não nascem a partir do 

ensino fundamental, fazendo-se presentes muito antes de a criança entrar na 

escola. Então, por que não inserir a discussão no início da escolarização oficial, ou 

seja, na Educação Infantil? 

Em várias de suas obras e, principalmente, em Educação após Auschwitz,  

Adorno (1995) enfatiza que o papel primordial da educação é a desbarbarização da 

sociedade. Segundo este autor: “a preocupação central de toda a educação política 

deve ser o de que Auschwitz não se repita”, evitando-se o reaparecimento de 

algozes. Para isso, é necessário contrapor-se à ausência de consciência. Nessa 

perspectiva, 

A educação só tem sentido como educação se for dirigida à auto-
reflexão crítica. Contudo, na educação na medida em que, conforme 
os ensinamentos da psicologia profunda, todo caráter, inclusive 
daqueles que mais tarde praticaram crimes, forma-se na primeira 
infância, a educação que tem por objetivo evitar a repetição precisa 
se concentrar na primeira infância. (Adorno, 1995, p. 121-122). 
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A política educacional para a primeira infância no Brasil tem seu panorama 

histórico traçado por Rosemberg (1997). A autora, em seu texto Educação gênero e 

raça, mostra que esta modalidade de ensino, desde sua implantação, não tem 

recebido a mesma atenção que o ensino fundamental. Sua ampliação a partir da 

década de 1980 precisa ser analisada, tendo como referência a qualidade do 

atendimento a esse público específico. A expansão da educação pré-escolar, ou 

melhores taxas de cobertura no atendimento, não significaram automaticamente 

bons indicadores de desenvolvimento sócio-econômico e educacional dos alunos 

freqüentadores da escola.  

Tais observações servem para reforçar a conclusão de que a educação 

infantil encontra-se à margem das políticas educacionais. Como em outras 

modalidades de ensino, o tratamento recebido pela população negra na educação 

infantil tende a receber reflexos negativos em decorrência da falta de investimento 

no setor e também pela própria falta de formação adequada dos profissionais que 

atuam especificamente com crianças deste segmento educacional. 

Segundo Rosemberg (1997, p.20), “0 processo de expansão da educação 

infantil a baixo custo aconteceu e cristalizou-se, principalmente, em unidades da 

federação com população majoritariamente negra”. 

No entanto, ainda segundo Rosemberg (1997), nos últimos anos, pode-se 

verificar um aumento progressivo do número de matrículas na pré-escola. Mas, do 

mesmo modo, pode-se afirmar que esse aumento não tem se convertido em 

melhores condições no tratamento e na valorização da diversidade dessas crianças. 

Desse modo, ao deixar a educação infantil à margem das políticas públicas 

educacionais, perde-se grande oportunidade de interferir na formação de caráter de 

indivíduos que estão em processo de formação da personalidade. Então, essa 

ausência de abordagem da temática racial na creche, de acordo com a legislação 

anti-racismo, passa a ser suprida apenas no ensino fundamental e ensino médio. 

 Em relação às disciplinas, a Lei n° 10.639/03 delibera que “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” (Brasil, 2003, art.26-A). Nesse parágrafo, verifica-se que a 

prioridade para discutir o tema é conferido às áreas de Educação Artística, Literatura 

e de História Brasileira. No entanto, nada impede que esse tipo de discussão 
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também ocorra em outras áreas, como Geografia, Sociologia, História Geral, pois 

explicita que essa discussão deve se fazer presente em todas as demais disciplinas 

do currículo escolar. 

No artigo 79-B, por exemplo, a referência ao 20 de novembro, “Dia da 

Consciência Negra”, prevê o surgimento de projetos vinculados ao reconhecimento 

de pessoas consideradas símbolos da resistência e da luta em favor dos direitos de 

cidadania dos afro-brasileiros, sugerindo a criação de projetos que contemplem 

personagens importantes da história brasileira, como Zumbi dos Palmares (cujo 

aniversário de morte comemora-se nessa data).  

Ampliar este repertório e destacar outras personalidades deve ser uma meta 

a ser seguida, desde que tudo esteja atrelado à reflexão crítica e autônoma. Tão 

importante quanto aproveitar os caminhos que a Lei apresenta à inserção de 

conceitos que envolvem a história e a cultura afro-brasileira, é pensar como isso 

deve ser promovido na educação, e que experiências esses conteúdos devem gerar.  

No entanto, para que tais experiências tenham sucesso, é importante pensar 

nos recursos disponíveis, principalmente, com relação aos recursos humanos, ou 

seja, é preciso centrar esforços no fazer pedagógico, isto é, refletir como o professor 

conduz a dinâmica das aulas para oferecer aos alunos, como afirma Adorno (1995, 

p.182),  

 

todos os jogos de emancipação, tais como se dão, por exemplo, na 
participação estudantil e na administração, adquirem outro 
significado à medida que o próprio aluno participa individualmente 
ou em grupo da definição de seu programa de estudos e da seleção 
de sua programação de disciplinas, tornando-se por esta via não 
apenas mais motivado para os estudos, mas também acostumado a 
ver o que acontece na escola, o resultado de suas decisões 
previamente dadas.  

 

Desse modo, deve-se ressaltar que a Lei no 10.639/03 é um desafio lançado 

ao sistema de ensino brasileiro, cujo sucesso depende da união de esforços de 

diferentes instâncias da sociedade, bem como, e principalmente, da comunidade 

escolar, que pode ter na figura do coordenador pedagógico grande aliado. Sendo 

assim, é uma Lei de natureza pedagógica, tanto que altera a LDBN e faz da 

educação, instrumento de inclusão étnica. 
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Mas, deve-se ressaltar que a Lei no 10.639/03 não é o único preceito legal de 

que se dispõe na educação, para impulsionar reflexões e ações no cotidiano escolar 

em termos de relações étnico-raciais. Contudo, esse recurso legal ganha destaque 

pela variedade de informações que O MEC e a SEE/SP, em parceria com as 

diretorias de ensino, ofereceram com o intuito de divulgá-la.  

Para tanto, foram realizadas palestras, orientações técnicas, circulares e feito 

uso de correios eletrônicos destinados a orientar os profissionais da educação sobre 

esta temática. Além disso, o MEC elaborou uma cartilha com a Lei 10.639/03 com 

seus pareceres e enviou a todas as escolas. A entidade de classe APEOESP 

(Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo)  promove 

formação esporádica e distribui folhetos principalmente por ocasião das 

comemorações de 20 de Novembro, como a passeatas comemorativas. Mesmo 

assim, alguns coordenadores investigados nesta pesquisa afirmam que nunca 

discutiram sobre a Lei por falta de oportunidade. 

Os profissionais de ensino, ao desconhecerem a Lei n° 10.639/03, 

demonstram também um entrave para que ela seja posta em execução. Mas esse 

desconhecimento não se limita à referida lei. Apenas um professor coordenador 

entrevistado relata conhecer o texto do Parecer do CNE/CP 003/2004 de 

10/03/200410, que institui as Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações 

Étnicos-Raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas. Esse 

parecer, apesar de desconhecido, deveria ser executado pelos estabelecimentos de 

ensino de diferentes níveis e modalidades, cabendo aos sistemas de ensino, no 

âmbito de sua jurisdição, orientar e promover a formação do corpo docente no 

cumprimento das diretrizes. A finalidade do parecer é explicitada no texto, como se 

pode observar na citação que segue: 

 

O parecer procura oferecer uma resposta, entre outras, na área da 
educação, à demanda da população afro-descendente, no sentido 
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 

                                                 
10 –O Parecer do CNE/CP 003/2004 de 10/03/2004,( Anexo 2). 
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valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento 
étnico-racial (...) para interagirem na construção de uma nação 
democrática, em que todos igualmente, tenham seus direitos 
garantidos e sua identidade valorizada (Brasil, 2004a). 

 

O Parecer, embora vise a uma finalidade pedagógica, não deixa de evidenciar 

também uma posição política que parte de um projeto de ações afirmativas, 

valorizando experiências pedagógicas que auxiliem na construção da identidade do 

aluno. Mas, apesar desses aspectos, no Parecer não há referência à subjetividade 

como aspecto central da auto-reflexão crítica, capaz de orientar o aluno em direção 

à emancipação e ao esclarecimento. Por outro lado, segundo Galeão-Silva (2007), 

os indivíduos oprimidos pelo racismo sabem que leis mais justas não são suficientes, 

pois precisam, sobretudo, de reparação e reconhecimento, isto é, esta busca 

combina com a recomendação freudiana de almejar mais civilização, cujo cerne está 

no desafio de direitos universais. 

No âmbito das ações a serem realizadas na escola, no Parecer, além de 

estarem definidos os princípios norteadores de uma pedagogia voltada para 

diferença, são apresentadas as propostas de atividades ao corpo docente. Em 

relação ao professor-coordenador, no documento fica estabelecido que 

 

caberá ao sistema de ensino, às mantenedoras, à coordenação 
pedagógica, dos estabelecimentos de ensino e aos professores, 
com base nesse Parecer, estabelecer conteúdos de ensino, 
unidades de estudos, projetos e programas, abrangendo os mais 
diferentes componentes curriculares. Caberá aos administradores 
dos sistemas de ensino e das mantenedoras prover as escolas, 
seus professores e alunos de material bibliográfico e de outros 
materiais didáticos, além de acompanhar o trabalho desenvolvido, a 
fim de evitar que questões tão complexas, muito pouco tratadas, 
tanto na formação inicial como continuada de professores, seja 
abordada de maneira resumida, incompleta, com erros (Brasil, 
2004a) 

 

 

 

 

Como se pode observar no Parecer CNE/CP 003/2004 é enfatizada a 
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importância de compromisso de toda a equipe escolar para o sucesso de projetos 

que contemplem a diversidade. Fica evidente, sobretudo, que a coordenação 

pedagógica desempenha papel basilar nesse processo, no que diz respeito à 

organização de material e à promoção de discussões que promovem a formação 

permanente do professor no espaço escolar articulando as ações de todos os 

envolvidos a fim de produzir os efeitos visados no Parecer. 

No entanto, apesar da importância desse documento para o pleno 

cumprimento da Lei anti-racismo, esta pesquisa focalizou apenas a Lei 10.639/03, 

por se tratar de um documento mais divulgado e, portanto, mais acessível aos 

professores e coordenadores. A circulação de Pareceres e Resoluções na 

comunidade escolar, geralmente, fica restrita aos âmbitos decisórios, no caso aqui, 

dos cargos administrativos. Isso é um indício que os coordenadores não cumprem o 

papel a que são determinados, pois caberia a eles a articulação entre as partes, ou 

seja, entre administração - professores - alunos.  

Deve-se destacar que a formação do professor para trabalhar esta temática 

está prevista na Resolução nº 01, de 17 de junho de 2004, que institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino das Relações Étnico-Raciais e para o ensino 

de história e cultura afro-brasileira e africana11. Esse documento refere-se às 

instituições de ensino que atuam nos níveis e modalidades da Educação brasileira e, 

em especial, a instituições que desenvolvem programas de formação inicial e 

continuada de professores. De acordo com esta Resolução, fica determinado: 

 

§ 1° As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de 
disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a 
Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de 
questões e temáticas que dizem respeito aos afro descendentes, 
nos termos explicitados no Parecer CNE/CP 3/2004. 

§ 2° O cumprimento das referidas Diretrizes Curriculares, por parte 
das instituições de ensino, será considerado na avaliação das 
condições de funcionamento do estabelecimento. (Brasil, 2004b) 

 

                                                 
11 Resolução Nº 1, de 17 de junho de 2004, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino das Relações Étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, ver 
anexo 3. 
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Ao analisar a realidade escolar, o que se observa, contudo, é que o 

cumprimento dessas determinações ainda se mostra inexpressivo. Na maioria das 

Faculdades de Educação, o que se percebe é que as iniciativas ainda são 

insuficientes para garantir as discussões regulares e a (re) elaboração nessa 

perspectiva, da estrutura dos cursos de formação de professores. 

A escolha, portanto, nesta pesquisa, por centrar a análise sobre a perspectiva 

do professor coordenador, tem a ver com a opção por trabalhar com aquele a quem 

cabe articular ações para que as determinações da Lei n° 10. 639/03 possam ser 

efetivadas. Para Silvério (2006), os alunos necessitam vivenciar práticas 

pedagógicas que lhes possibilitem ampliar seu universo cultural, além de 

combaterem o preconceito e a discriminação. Nessa trajetória, não há como 

desmerecer a importância do trabalho que pode ser desenvolvido por profissionais 

envolvidos com a escola, como os professores e coordenadores. Todos podem, em 

princípio, dar exemplos de civilidade. Mas, a opção por focalizar o professor 

coordenador decorre do fato de ele deter, como parte de sua rotina de trabalho, o 

controle da proposta pedagógica da escola, além de ser o contato entre professores 

e a Diretoria Regional de Ensino. 

Deve-se destacar que a função do professor coordenador está articulada em 

três âmbitos: administrativo, pedagógico e formação permanente. É nessa 

articulação, portanto, que se concentra o poder desse profissional, pois, desse 

modo, a ele cabe promover a interlocução entre os membros da unidade escolar. 

Como afirma Orsolon (2001, p.22),  

 

O coordenador medeia o saber, o saber fazer, o saber ser e o saber 
agir do professor... Assim é fundamental que o coordenador 
conheça e se aproprie das dimensões do processo de formação 
continuada e faça dela o núcleo de sua ação coordenadora.  

 

Desse modo, compreende-se que o coordenador pedagógico exerce as 

funções de mediador entre as Diretorias de Ensino, os professores, os alunos e as 

determinações oficiais. No entanto, sabe-se que ele não age sozinho, e precisa 

contar com o envolvimento da equipe escolar e o incentivo, tanto da SEE/SP, quanto 

da Diretoria de Ensino para que suas ações consigam o sucesso pretendido.  
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No entanto, segundo Roman (2001), o professor coordenador exerce uma 

função, no mínimo, contraditória, pois, ao mesmo tempo em que trabalha pela 

democratização da escola, implanta diretrizes superiores; enquanto luta pela 

autonomia, prega a submissão aos órgãos de planejamento e administração do 

sistema escolar. De qualquer modo, usando essa condição precisa encontrar o 

equilíbrio para orientar seus professores e, junto com eles, refletir na direção de uma 

educação que leve em conta a diversidade. Para isso, o professor coordenador, ao 

mesmo tempo em que deve ter clareza de seus limites, deve ter confiança nas 

possibilidades que a educação pode construir com a inserção do ensino de história e 

cultura afro-brasileira. 
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II. 1 – Possibilidades e Limites da Atuação do Professor 
Coordenador diante do Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira 

 

Nesta pesquisa, como já foi explicitada, a proposta é reunir elementos que 

permitam refletir sobre a compreensão do coordenador pedagógico a respeito do 

ensino de história e cultura afro-brasileira, relacionando as ações que possibilitem o 

apoio à equipe escolar no que se referem às experiências curriculares direcionadas 

ao tratamento da diversidade e à integração de minorias étnicas, com o fim de 

democratizar oportunidades educacionais. Além disso, com a pesquisa objetiva-se 

observar se as determinações oficiais, por meio das leis anti-racismo, caracterizam-

se como possibilidades para a elaboração de projetos que visem inibir o preconceito 

e a discriminação no interior da escola.  

No caso de ausência dessa discussão na escola e da falta de condições do 

coordenador pedagógico direcionar experiências que discutam a diversidade étnica, 

cabe perguntar a respeito dos fatores que limitam a existência dessa discussão, uma 

vez que os debates sobre a diversidade étnica é um direito dos alunos garantidos 

por lei, e, dever do referido profissional atuar para que esse direito seja exercido. 

Uma das intenções da pesquisa é, portanto, investigar, por meio da descrição 

da postura do coordenador pedagógico, sinais que indiquem como ocorre a 

formação dos alunos das séries iniciais, em relação ao preconceito étnico. De 

acordo com Nascimento (2004, p. 25), “torna-se necessário analisar o trabalho que 

está sendo desenvolvido pela escola, especificamente, quais as experiências 

curriculares que estão sendo proporcionadas às crianças”. 

Em virtude de as crianças viverem boa parte de suas vidas nas escolas, onde 

estabelecem vínculos afetivos, desenvolvem conceitos morais, adquirem conteúdos 

programáticos, ficam totalmente expostas à ação educativa pretendida pelo sistema 

escolar e por seus professores, torna-se relevante saber quais possibilidades e 

limites a coordenação pedagógica encontra para conduzir seu trabalho em direção a 

uma escola que respeite a diversidade. 
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Apesar da importância estratégica da atuação do professor coordenador, 

deve-se reconhecer que, no interior da sala de aula, quem determina as ações é o 

professor, ainda que influenciado por inúmeros outros fatores, pois, sabe-se também 

que sua ação não é totalmente individual, mas mediada pelo meio, porque, como diz 

Adorno (1995, p.181), ”nenhuma pessoa pode viver na sociedade atual conforme 

suas próprias determinações. A sociedade forma as pessoas conforme vários canais 

e instâncias mediadoras”. Além disso, a respeito da autonomia do professor, avalia 

Borges (1999, p.135) que  

 

a liberdade de ensinar do professor pode, contudo, dificultar a 
iniciativa de mudança e também encobrir arbitrariedades, 
insegurança, e falta de compromisso. No limite, se expressa um 
dilema entre o professor isolado na privacidade de suas aulas, sem 
prestar contas de sua prática a ninguém e a construção de uma 
prática coletiva, colegiada, que se comunica, analisa e compartilha o 
fazer pedagógico, que é exercido articuladamente e que pode 
enriquecer a cooperação. 

 

Pode-se observar que nisso há uma contradição, pois, ao mesmo tempo em 

que o professor pode se isolar dentro da sala de aula, não tem total liberdade para 

ensinar. Tudo que faz está permeado pelo meio e a resistência em operar mudanças 

encontra respaldo no preconceito, em estereótipo, estigmas e tabus, embutidos nos 

processos históricos e culturais. Assim, pode-se afirmar que a resposta para o 

dilema entre prática individual e a construção da prática coletiva encontra-se na 

habilidade que a sociedade tem de conviver com a democracia. 

No caso do coordenador pedagógico, verifica-se que, ao passo que ele se 

individualiza em sociedade, há interferências desta na prática pedagógica. Além 

disso, a partir da pesquisa que foi realizada com esse público alvo, observa-se que, 

ás vezes, o desejo de melhor atender às obrigações pedagógicas é grande, mas as 

obrigações burocráticas ocupam-lhe o tempo de forma significativa. 

Essa constatação permite afirmar que o modo como o sistema educacional 

paulista está organizado dificulta o desenvolvimento de atividades relacionadas ao 

fazer pedagógico, restando, como opção de trabalho desses profissionais, acatarem 

as determinações de seus superiores, que estão, muitas vezes, presos às pressões 

internas e externas à escola. Estes superiores, por sua vez, têm mais compromissos 
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burocráticos do que pedagógicos. E o coordenador pedagógico, que deveria estar 

mais ligado ao âmbito pedagógico, acaba tendo que ceder às pressões do sistema, 

afastando-se de sua função de professor coordenador. Paralelamente a esses 

entraves, existe ainda, segundo Gomes (2005), um problema de adesão que 

envolve relações de poder, preconceito e comprometimento com a questão racial.  

Assim, corre-se o risco de que o professor coordenador  possa até debater 

sobre a Lei 10.639/03 embora isso não necessariamente resulte em mudanças na 

prática pedagógica. Como afirma Gomes (2005, p.23),  

 

Por mais avançada que uma Lei possa ser, é na dinâmica social, no 
embate político, nas relações de poder, no cotidiano da escola e do 
currículo escolar que ela tende a ser concretizada ou não. E, no 
caso do Brasil, a realidade social e educacional é extremamente 
complexa, conflituosa, contraditória e marcada pela desigualdade 
social e racial. Para que o conteúdo dessa Lei se efetive, será 
necessário que a igualdade social e o respeito às diferenças se 
transformem em práticas efetivas, em mudanças visíveis, e numa 
postura ética e profissional dos educadores/as de todo 
pertencimento étnico-racial. 

 

No contexto escolar, a função do coordenador pedagógico precisa aliar-se ao 

trabalho coletivo, considerado fator decisivo para a concretização de qualquer 

proposta pedagógica, principalmente, quando se trata dos ideais em torno da 

diversidade racial, que não devem ser impostos ou se apresentarem de modo 

isolado. (Orsolon, 2001)  

Assim, pode-se afirmar que a reflexão coletiva em busca do esclarecimento é 

subsídio para a auto-reflexão crítica em prol da emancipação. Quanto mais 

experiências positivas o aluno obtiver na escola, na família, no lazer 

proporcionalmente terá mais subsídios em favor de uma convivência étnica pacífica 

para sua formação.  

A respeito do caráter articulador das ações coletivas a que cabe ao 

coordenador pedagógico, que também não deixa de ser um professor Orsolon 

(2001, p. 22) destaca que 
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o professor coordenador, como articulador do trabalho pedagógico 
coletivo, necessita ser eficiente ao avaliar as necessidades da 
equipe escolar, e neste contexto introduzir inovações construtivas 
discutidas por todos os envolvidos, só assim ele conquistará 
adeptos e reduzirá resistências.  
 

De acordo com Crochík (1995), a reflexão e o diálogo nunca devem se dar no 

vazio. A difusão do conhecimento dos temas em questão é fundamental, e é 

necessário o esclarecimento, isto é, conhecer tudo aquilo que nossa cultura pode 

nos oferecer, para ajudar a compreender a própria sociedade e a nós mesmos.  

Esses argumentos corroboram para a relevância do papel do professor 

coordenador, a quem não cabem apenas funções administrativas, mas a articulação 

de práticas voltadas à reflexão e formação crítica de alunos e professores. Desse 

modo, não se preocupa apenas com saberes, mas com uma formação mais 

complexa do cidadão. 

Nesse sentido, para Gomes (2005), interpretar o contato entre escola e 

currículo é participar, mesmo que indiretamente, das lutas sociais, é tomar partido 

em relação a um posicionamento político e ético que mude concretamente nossa 

ação/prática em favor de uma escola democrática e de diversidade. Vai muito além 

de ampliar saberes, pretende emancipar o homem. 

Para Clemente (2003, p.65), essa é uma função difícil, mas 
 

cabe ao próprio coordenador, também, revalorizar sua função, 
vendo-se com a instituição e com a sociedade e não pode se 
isentar, acomodando-se diante das dificuldades impostas pelos 
sistemas. Mas isto só será possível se em sua formação específica 
inicial e continuada, ele puder desenvolver a consciência de sua 
função, para que, tendo clareza dela, valorize-a e saiba quando e 
como interferir.  

 

Desse modo, inserir a questão racial nas escolas precisa ir além da 

superficialidade. Implica alterar os valores, a dinâmica, a lógica, o tempo, o espaço, 

o ritmo e a estrutura escolar. Envolve dar subsídios aos professores, colocá-los em 

contato com as discussões mais recentes sobre os processos educativos, culturais e 

políticos. E, para que isso aconteça, é necessário mudar estruturas políticas, quebrar 

paradigmas sociais, buscar novas formas de ver o mundo, o outro, e a si mesmo. 
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 Além disso, é importante observar que 

a construção da auto-estima da criança negra depende muito do 
ambiente escolar, porque lá ela vivencia parte do seu dia-a-dia. As 
relações estabelecidas na interação em classe, os conteúdos 
sistemáticos que apreendem, podem contribuir para que a criança 
cresça sentindo-se diferente, mas não desigual. Enfim, o estudo 
sobre a auto-estima das crianças negras e seus desdobramentos é 
relevante na perspectiva do reconhecimento da escola como espaço 
sócio-cultural, além de ter possibilidades reais no desenvolvimento 
efetivo de práticas educativas de caráter emancipador e plural 
(Cerqueira, 2005, p. 207). 

 

Desse modo, valorizar a pluralidade cultural na escola é ajudar a  romper com 

a exclusão que perpassa a sociedade brasileira e inserida nessa pluralidade está a 

educação. Não se pode fugir da responsabilidade de contemplar, no conteúdo das 

disciplinas, nos diferentes graus de ensino, as diversas culturas que fazem parte da 

formação do povo brasileiro. E para Crochik (1995), “a instância que, por excelência, 

transmite o conhecimento é, em nossa época, a escola”. 

Nesse sentido, o conhecimento deve ser transmitido pela escola de forma 

plural, garantindo um respaldo à formação do aluno como cidadão. Desse modo, é 

preciso evitar qualquer tendência eurocêntrica, africana ou qualquer outra. 

Por isso, estudar a cultura negra deve fazer parte do currículo das escolas 

brasileiras, pois essa cultura também formou a história desse país. A esse respeito, 

argumenta Silva (2005, p. 156-157) que 

 

a finalidade primeira de estudar africanidade diz respeito ao direito 
dos descendentes de africanos, assim como todos os cidadãos 
brasileiros, à valorização de sua identidade étnico-histórico-cultural, 
de sua identidade de classe, de gênero, de faixa etária, de escolha 
sexual  

 

Por ser a escola um espaço privilegiado, freqüentado por alunos das mais 

diferentes etnias e grupos sociais, cabe à equipe de profissionais de ensino 

proporcionar uma educação da diversidade e, com isso, minimizar preconceitos e 

discriminações contra todo e qualquer grupo, suprimindo hierarquias ao criar novas 

formas de relacionamentos entre negros e não-negros, para que, munidos de auto-

estima, todos os alunos tenham tranqüilidade para edificar, paulatinamente, ao longo 
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de suas vidas, uma identidade positiva.  

 

Por outro lado, se, no momento atual, não é possível alterar as condições 

sociais que levam à violência e ao preconceito, é possível, ao menos, como adverte 

Crochik (1995), voltar-se para as condições subjetivas relacionadas a esse 

fenômeno e para as instâncias sociais que possam auxiliar neste combate. Nesse 

sentido é que a educação escolar pode e deve colaborar para que seu aluno atinja o 

esclarecimento necessário para compreender as causas e as conseqüências das 

condições atuais que resultam em violência, a fim de que possam aprender a resistir 

ao preconceito, uma das causas da violência.  

E, para que a escola alcance, com o ensino de história e cultura afro-

brasileira, a almejada inclusão dos alunos negros e afro-descendentes, como 

evidenciado neste capítulo, torna-se crucial o papel do professor coordenador, ou 

coordenador pedagógico, cuja visão a respeito das discussões étnicas na escola é 

apresentada no capítulo a seguir.  
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CAPÍTULO III – A VISÃO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 
 

Nesta pesquisa, ao ser analisada a inclusão do ensino de história e cultura 

afro-brasileira nas escolas públicas estaduais paulistas de ensino Fundamental Ciclo 

I, apresenta indagações que foram organizadas em três partes a fim de facilitar a 

visualização entre as questões de pesquisa e os objetivos visados. 

 

III.  1-Questões de pesquisa 
 

A) Coordenador pedagógico frente às relações raciais: 

• Qual a compreensão do professor coordenador acerca das relações 

raciais no Brasil e sobre a Cultura Afro-Brasileira? 

 

B) O Coordenador pedagógico e a interpretação da Lei 10.639/03: 

• O professor coordenador conhece a Lei nº 10.639/03? 

 

C) O Coordenador pedagógico e a prática pedagógica:  

• Quais são as possibilidades e limites desse profissional para orientar 

os professores no trato do ensino de história e cultura afro-brasileira? 

III.  2- Objetivos 
 

A)  O coordenador pedagógico frente às relações raciais: 

• Identificar o conhecimento que o coordenador pedagógico tem sobre as 

diferentes manifestações da cultura africana. 

 

B) O coordenador pedagógico e a interpretação da Lei 10.639/03: 
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• Analisar o conhecimento e domínio do coordenador pedagógico  sobre o 

ensino de história e cultura afro-brasileira tema da Lei 10.639/03.  

 

C)  O coordenador pedagógico  e a prática pedagógica:  

• Identificar como o coordenador pedagógico compreende sua prática em 

relação ao ensino de história e cultura afro-brasileira e as implicações da 

legislação federal anti-racismo em sua prática. 

 

III. 3. Método 
 

A presente pesquisa consiste em um estudo exploratório. Segundo afirma 

Selltiz et al (1967), este tipo de estudo permite ao pesquisador ampliar o 

conhecimento teórico acerca dos fenômenos que deseja investigar, por meio de uma 

fonte direta de dados na qual prevalece o ambiente natural para o investigador. No 

caso deste trabalho, pretende-se identificar a compreensão do professor 

coordenador sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira em consonância com 

a legislação educacional, ampliando, assim, o conhecimento sobre a educação 

voltada para inclusão da discussão étnica e o papel do professor coordenador neste 

contexto. 

Ao interpretar os mecanismos que envolvem a natureza da Lei no 10.639/03, 

que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira na educação 

básica, espera-se ampliar a discussão sobre os mecanismos objetivos e subjetivos 

que interferem na participação do coordenador pedagógico no planejamento, 

execução e acompanhamento de experiências pedagógicas que garantam o debate 

étnico-racial dentro da escola. Por se tratar de um trabalho exploratório, as 

conclusões são, portanto, provisórias.  

Com isso, espera-se estimular o desenvolvimento de estudos e subsidiar a 

atuação de educadores comprometidos com a desbarbarização da sociedade. Deve-

se ressaltar que a barbárie está sendo considerada a partir das considerações de 

Adorno (1995, p. 117), “como o extremismo: o preconceito delirante, a opressão, o 

genocídio e a tortura”. Porém, isto não significa que se acredite na ausência total de 
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preconceito, pois seria uma ingenuidade, haja vista isto não ser possível em uma 

sociedade cuja tendência ao autoritarismo é muito presente.  

A esperança é, portanto, minimizar situações que se traduzem em 

preconceito, discriminação e conflitos raciais, pois, como afirma Galeão-Silva (2007, 

p.65), “é possível um menor nível de certos preconceitos a partir do esclarecimento e 

da história de vida de cada indivíduo”. E uma das motivações deste estudo é 

acreditar que a escola é uma das instituições que podem colaborar nesse processo. 

 

III. 3.1- Sujeitos da Pesquisa 
 

A população pesquisada, da qual se extraiu uma amostra de voluntários que 

se dispuseram a responder ao instrumento de pesquisa, constituiu-se de professores 

coordenadores de uma Diretoria Regional de Ensino, localizada na cidade de São 

Paulo. O trabalho buscou analisar a compreensão desses profissionais em relação 

ao ensino de história e cultura afro-brasileira e as possibilidades e limites abertos 

pela legislação educacional anti-racismo. 

O posto de trabalho do professor coordenador pedagógico na modalidade 

como encontramos na rede de ensino básico da SEE/SP, foi implementado, pela 

primeira vez, com a Resolução no 28 da Secretaria de Estado de Educação de São 

Paulo, de 4 de abril de 1996, cuja função pode ser sintetizada em: democratizar a 

escola por meio do trabalho coletivo e articular a unidade escolar com as diretrizes 

difundidas pelo sistema de ensino.  

A modalidade estudada neste trabalho foi instituída em 3 de outubro de 2006, 

pela resolução nº 66 da SEE/SP (em anexo 4), que altera um pouco o documento 

anterior, pois mantém as normas organizacionais para credenciamento e admissão 

deste profissional na rede, mas redireciona responsabilidades, amplia apoio 

administrativo, o intercâmbio escola-comunidade, além enfatizar o envolvimento com 

o levantamento de índices de avaliações internas e externas. 

Para tanto, esse profissional é admitido nas escolas estaduais da rede oficial 

do Estado de São Paulo quando há, na escola, 12 ou mais classes do ensino 

fundamental ou médio, em dois ou mais turnos, bem como em escolas de tempo 
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integral, onde, com o regime de 9 horas diárias e pelo menos 140 alunos 

matriculados e freqüentes, independe da quantidade de classes do ensino 

fundamental em funcionamento.  

De acordo com a Resolução SEE/SP N˚ 66, de 03/10/2006, a contratação do 

professor coordenador passa pelas seguintes etapas: 

 

I – O credenciamento obtido pela aprovação em processo 
promovido pela Diretoria de Ensino, que consistirá de uma prova 
escrita; 

II – Apresentação de proposta de trabalho junto às escolas; 

III – Seleção e a indicação, pelo Conselho de Escola, na unidade 
escolar, da melhor proposta de trabalho apresentada; 

IV – A designação do docente indicado para o posto de Professor 
Coordenador, por ato de competência do Diretor de Escola, a ser 
publicado no Diário Oficial do Estado – D.O.E. (Resolução SEE-SP, 
n° 66/06, art. 4°). 

 

Além dessas etapas, o professor que pretende exercer a função de professor 

coordenador pedagógico, para passar pelo processo seletivo, deverá preencher os 

seguintes requisitos: 

 

I - Ser portador de diploma de licenciatura plena; 

II – Contar, no mínimo, 3 (três) anos de experiência como docente 
da rede estadual de ensino; 

III - Estar com vínculo docente na rede estadual de ensino, por 
ocasião da apresentação da proposta e da designação; 

Parágrafo único - O docente readaptado poderá exercer as 
atribuições de Professor Coordenador na própria sede de exercício 
ou em outra unidade escolar, fazendo jus à remuneração 
correspondente com diferença entre a quantidade de horas de sua 
jornada/carga horária e a estabelecida na designação para o 
referido posto de trabalho, desde que, em qualquer caso, apresente 
prévia manifestação e autorização da C.A.A.S. da Secretaria da 
Saúde (Resolução SEE/SP, n° 66/06, art. 3°). 

 

Devido ao perfil profissional, este sujeito de pesquisa tem a função de 

conduzir a proposta pedagógica como resultado de uma ação coletiva orientada pela 

Diretoria de Ensino e suas normas regimentais. Em se tratando da dimensão 
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específica, circunscreve-se em orientar o professor de educação básica no trato de 

questões pertinentes às competências formativas de cada aluno. 

Desse modo, uma das funções do professor coordenador é fazer cumprir a 

Lei no 10.639/03, por meio da criação de atividades que contemplem a diversidade, 

subsidiando os professores mediante formação continuada e com instrumentos que 

ampliem algumas condições de trabalho. Sendo assim, o professor coordenador 

orientará a formação contínua do professor e, ao fazer isso, transmitirá sua forma de 

compreender e interpretar o fazer pedagógico. A respeito da importância da 

formação continuada, afirma Borges (2007, p. 52) que 

 

(...) a formação do professor não ocorre de forma linear, não se 
constrói por acumulação de conhecimentos, mas sim por meio de 
uma consciência crítica sobre a própria experiência e em interação 
não só com a comunidade escolar, mas também com outros 
seguimentos da sociedade. Contudo, para que a ação formativa 
tenha retorno efetivo no trabalho do professor em sala de aula, há 
necessidade de um acompanhamento sistemático desse esforço na 
relação teoria e prática, durante o processo de formação continuada.  

 

No que diz respeito ao processo da formação continuada dos docentes, a 

Resolução da SEE/SP n° 66/2006 também prevê a importância da atuação do 

professor coordenador junto à equipe escolar, definindo os HTPCs como momentos 

privilegiados para esse fim, pois reúnem, semanalmente, os professores para 

discussão e reflexão sobre teoria e prática e o coordenador pedagógico pode 

aproveitar esta oportunidade de reflexão para trabalhar dentro de uma perspectiva 

multicultural. 
 

III. 3.2. Critério de Escolha da Amostra 
 

Os critérios de escolha da amostra foram estabelecidos visando atingir os 

objetivos da pesquisa, de conhecer a percepção do professor coordenador sobre o 

ensino de história e cultura afro-brasileira, identificar as dificuldades que o professor 

coordenador tem para colocar em prática os preceitos da legislação educacional 

anti-racismo, principalmente a Lei 10.639/03, e identificar como o professor 

coordenador compreende sua prática em relação à temática das discussões acerca 

da diversidade étnica. 
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De início, planejou-se questionar professores coordenadores de duas 

diretorias de ensino: uma da capital de São Paulo e outra de Marília, interior do 

Estado de São Paulo. A intenção era contrastar dados pertencentes a duas variáveis 

socioeconômicas e culturais diferentes. Contudo, a amplitude da proposta exigiria 

um tempo e uma estrutura que inviabilizaria a realização da pesquisa, o que fez 

redirecionar o trabalho para apenas uma diretoria. 

Foi escolhida, então, uma diretoria de ensino da capital de São Paulo, porque 

apresentava maior facilidade de pesquisa, de acordo com as condições da 

pesquisadora, como questionar os professores coordenadores, por exemplo. A 

diretoria escolhida de inicio conferiu total apoio à pesquisa, colocando à disposição o 

responsável pela oficina pedagógica que comanda os trabalhos de todos os 

professores coordenadores. Definida a Diretoria de ensino foram utilizados os 

seguintes critérios para seleção da amostra: 

a) Pertencer à Diretoria Regional de Ensino da cidade de São Paulo 

escolhida. Deve-se destacar que freqüenta o ensino público desta Diretoria uma 

população heterogênea e oriunda de vários países, bem como de diferentes estados 

do Brasil, com contextos sociais divergentes, ou seja, um ambiente onde exige uma 

educação multicultural; 

b) Atuar em uma escola que atenda alunos do ensino fundamental, ciclo I. 

Optou-se por privilegiar o professor coordenador que trabalha em escolas com 

crianças de idade entre 6 e 10 anos, por considerar que a infância abrange uma fase 

importante para a formação e desenvolvimento do caráter do indivíduo, e 

c) Interesse individual e institucional em participar da pesquisa, pois a 

imposição dificultaria a relação com os sujeitos de pesquisa, embora se saiba que a 

rejeição por si só, ou ainda, a forma como algumas respostas foram expressas, já se 

constitui em importante material de análise já que a freqüência desse tipo de reação 

pode ser analisada como um certo descompromisso com a temática racial no âmbito 

escolar. 

Definidos os critérios para a constituição da amostra da pesquisa, foram 

escolhidos dez sujeitos para constituir amostra final, esses sujeitos são voluntários 

que responderam o questionário satisfatoriamente. Observa-se agora como ocorreu 

a coleta de dados. 
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III. 3.3. Coleta de Dados 
 

Os dados desta pesquisa foram coligidos de duas fontes: 1°) Legislação 

referente ao ensino de história e cultura afro-brasileira; e, 2°) respostas dos 

professores coordenadores a um questionário elaborado de acordo com os objetivos 

de pesquisa (cf. modelo de questionário no anexo 5 e 6.) 

 

III. 3.3.1 Legislação 
 

A análise da legislação incidiu inicialmente sobre a Resolução determinante 

das normas de seleção, contratação e funções do professor coordenador. 

Depois da análise da legislação federal anti-racismo, recentemente aprovada 

na área da educação, a presente pesquisa centrou-se na Lei nº. 10.639/03 que se 

configura no dispositivo legal de maior visibilidade em relação aos demais, ao 

estabelecer a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nos 

estabelecimentos de educação. 

Os documentos analisados foram: 

1. Lei nº 10.639/03 que altera a Lei nº 9394, 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 (em anexo 1). 

2. CNE/CP 03/2004, aprovado em 10/03/2004 - Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana. (em anexo 2). 

3. Resolução nº 01, de 17 de junho de 2004 - Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana; (em anexo 3) 

4. Resolução SEE/SP nº 66, de 03 de outubro de 2006 - Dispõe sobre o 

processo de credenciamento, seleção e indicação de docentes para o posto de 

trabalho do professor coordenador; (em anexo 4). 
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A ordem dos documentos listada acima está organizada cronológicamente e 

não obedece à seqüência que aparece no texto.  

Além desses documentos legais, foram tomadas como fonte as respostas do 

questionário aplicado a dez professores coordenadores e a análise dos 

acontecimentos durante a coleta de dados. 

 

III. 3.3.2 – Questionário 
 

Os dados foram coletados por meio de um questionário, encaminhado para 

trinta e um professores coordenadores pertencentes a uma Diretoria de Ensino da 

rede estadual de Educação, com diferentes tempos de atuação, que pode sugerir 

diferentes estágios de experiência. Foi dada liberdade para que o coordenador 

participasse da pesquisa. Dos trinta e um coordenadores, dezesseis responderam as 

questões. No entanto, apenas dez questionários compuseram a amostra da 

pesquisa, os outros questionários foram descartados porque muitas questões 

ficaram sem respostas ou as respostas estavam incompletas. 

O questionário foi, para este estudo, imprescindível, em razão de suas 

vantagens que interessam ao andamento da pesquisa, entre os quais se destacam: 

padronização das perguntas que assegura uniformidade, e por conta disso, maior 

facilidade de análise, além de propiciar confiança de quem o responde em relação 

ao anonimato. 

No questionário consta a identificação dos dados profissionais dos sujeitos e 

os objetivos e as respectivas questões estão relacionadas aos três eixos temáticos 

citados no problema de pesquisa. A versão do questionário completo, tal como foi 

entregue aos coordenadores está inserida no Anexo 5 e em Anexo 6 um 

questionário respondido por um dos sujeitos.  
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III. 3.4. Pré - Teste do Questionário  
 

A coleta de dados teve início com o pré-teste do questionário, cujo objetivo 

principal era testar a eficiência do questionário elaborado. Nessa etapa, foram 

escolhidos três sujeitos que não faziam parte da amostra com perfis distintos e que 

manifestaram interesse em contribuir com a pesquisa. Serviam, assim, como juízes 

do instrumento de pesquisa. 

O primeiro sujeito possui bastante experiência profissional na rede pública de 

ensino. Entretanto, atua há apenas dois anos como coordenadora pedagógica. Por 

um lado, relatou ter experiência com movimentos sociais ligados à associação de 

classe, APEOESP, mas, por outro lado, não obteve oportunidade em participar de 

cursos de formação continuada relacionados à temática “negro e educação”, 

oferecidos pela Diretoria Regional de Ensino.  

Ao analisar as respostas obtidas na coleta desses dados, verificou-se que a 

respondente, por um lado, tenta introduzir a discussão sobre o ensino de história e 

cultura afro-brasileira no contexto escolar por meio de propostas de atividades 

pedagógicas, mas por outro, a resistência dos demais colegas do corpo docente em 

implementar a discussão sobre o assunto apresenta-se como fator que limita a ação 

do sujeito investigado em trabalhar as questões inerentes à temática “negro e 

educação”. Nas respostas do questionário, verifica-se que há indícios que a 

variedade de projetos oferecidos pela Diretoria Regional de Ensino, ou mesmo 

conflitos existentes na própria escola, tomam o tempo do professor coordenador e 

impedem a discussão de projetos sobre ensino de história e cultura afro-brasileira. 

O segundo juiz do instrumento de pesquisa trabalha numa escola que possui 

mais de 500 alunos matriculados apenas no ensino fundamental ciclo I. A 

respondente apresenta mais de seis anos de experiência profissional nessa função e 

já participou de uma formação com ênfase na temática étnico-racial oferecida pela 

Diretoria de Ensino.  

As respostas do questionário dão indícios de que o curso de formação trouxe 

muita informação, que não foram, de fato, incorporadas já que a respondente não 

está envolvida em projetos que tratam sobre atividades pedagógicas voltadas para a 

diversidade étnica. 
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Essa respondente destaca a importância do ensino de história e cultura afro-

brasileira nas escolas que buscam valorizar a etnia de crianças e adolescentes, 

sobretudo, afro-descendentes. Todavia, aponta desacreditar na implementação de 

políticas públicas de ação afirmativa para negros, pois afirma que a questão do 

negro, no que se refere à desigualdade econômica no Brasil, é um problema de 

ordem social e não racial. 

O terceiro juiz do instrumento de pesquisa possui pouca experiência na rede 

estadual e ainda permanece em período de adaptação. Essa respondente relatou 

que ainda não recebeu orientação para trabalhar com o ensino de história e cultura 

afro-brasileira, mas declarou estar ansiosa para conhecer projetos da SEE/SP que 

trabalhem a diversidade étnico-racial. Depois de o instrumento de pesquisa ser 

validado no pré-teste, o questionário começou a ser aplicado praticamente na 

íntegra, sem alterações, junto aos sujeitos investigados. 
 

III. 3.5. Aplicação da versão final do Questionário 
 

Apesar da relevância do tema de pesquisa e do cuidado com a elaboração do 

questionário, foi difícil reunir um número satisfatório de respondentes que 

participassem com seriedade e compromisso junto à pesquisa. 

No contato inicial com o responsável pela organização dos trabalhos e com os 

professores coordenadores foi apresentado o propósito da pesquisa e explicitado 

que a participação deles deveria ser voluntária, depois distribuído o questionário 

para coleta de dados e estabelecido o prazo de 15 dias para recolhê-los. 

No prazo combinado, apenas três sujeitos entregaram seus questionários. 

Vale destacar que com muitas questões em branco. Em decorrência da inexatidão 

dessas respostas, foi feito um novo contato com o grupo de sujeitos, ressaltando a 

importância da participação dos coordenadores na consecução da pesquisa. Foram 

realizadas conversas com alguns professores coordenadores em pequenos grupos 

nos corredores da Diretoria que, surpreendentemente, relatavam muitas desculpas 

por não terem devolvido o material respondido: uma delas disse já ter entregado o 

questionário à assistente pedagógica, foi constatado que não era verdade; outras 

confessaram o extravio do formulário entre seus próprios documentos. Foram 

inúmeras desculpas que resultaram no descumprimento do acordo. Somente um dos 
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sujeitos investigados relatou, de forma objetiva, que não colaboraria com a pesquisa 

por não concordar com a proposta de ensino de história e cultura afro-brasileira nas 

escolas públicas e com as reivindicações do movimento negro, alegando que esta 

proposta é uma imposição sem precedentes. 

Ao conversar com alguns coordenadores de forma individual ou em pequenos 

grupos, muitos relataram casos sobre preconceito e discriminação, mas, em nenhum 

momento, esses sujeitos assumiam que protagonizaram em determinadas 

circunstâncias. 

Foi estabelecido, então, que a entrega tanto do questionário, quanto das 

respostas, pudessem acontecer via correio eletrônico, a fim de descartar a hipótese 

de falta de acesso e/ou falta de tempo pra responder às questões e, por outro lado, 

viabilizar o recebimento de todos aos questionários. Uma tentativa sem sucesso, 

pois nenhuma mensagem foi enviada. 

No último retorno à Diretoria de Ensino, o organizador da oficina pedagógica 

restringiu a intervenção da pesquisadora junto ao grupo de coordenadores, sob o 

argumento de que a pauta do dia havia sido publicada no Diário Oficial, e o 

andamento das atividades não deveria ser quebrado. Como conseqüência dessa 

ação, ficou acordado que os encaminhamentos subseqüentes da pesquisa ficassem 

centralizados com a coordenadora da oficina pedagógica e que os questionários já 

respondidos pelos sujeitos da pesquisa também fossem recolhidos pela própria 

coordenadora, que os devolveria para a pesquisadora.  

Todos esses entraves mencionados evidenciam que o excesso de trabalho do 

professor coordenador reflete nas condições objetivas para alcançar resultados 

positivos no desenvolvimento do projeto político pedagógico da escola. As 

determinações vindas da Diretoria são muitas bem como são muitas as demandas 

da comunidade escolar e o professor coordenador fica vulnerável a tantas pressões, 

de modo  que esses elementos reunidos interferem no compromisso dos professores 

coordenadores em participar de forma satisfatória da pesquisa.  

Não se pode mensurar se a quantidade excessiva de trabalho consiste o 

único elemento que inviabiliza essa participação ou, ainda, se outros fatores 

convergem para a participação insatisfatória desses sujeitos, como grau de 

prioridade do assunto na agenda dos professores coordenadores. Porém, o que se 
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pode observar é que há muitas especulações informais, mas percebe-se que 

assumir posições sobre a questão racial continua sendo tabu.  

A partir dessa constatação, a estratégia para coletar os dados foi 

redirecionada. Em primeiro lugar, buscou-se conversar com os coordenadores ao 

telefone para expor o propósito da pesquisa e destacar a importância do papel 

desses sujeitos como multiplicadores e articuladores da proposta pedagógica da 

escola numa perspectiva multicultural, voltada para o debate da diversidade, 

sobretudo, étnico-racial, dentre as quais figura o ensino de história e cultura afro-

brasileira. Entretanto, mesmo via contato telefônico, muitos coordenadores não 

puderam e/ou não quiseram colaborar com a pesquisa. 

De qualquer modo, o contato telefônico possibilitou agendar com seis 

professores coordenadores a retirada, em seus locais de trabalho, dos questionários 

devidamente respondidos. Ao chegar a esses locais, o tratamento de indiferença, 

outrora recebido na Diretoria de Ensino, foi substituído por muita cordialidade. 

A primeira escola visitada localizava-se em um bairro da zona norte da cidade 

de São Paulo. A professora coordenadora, na pesquisa identificada como S1 (sujeito 

1) havia esquecido de trazer o questionário para a escola, mas pediu para uma 

pessoa trazê-lo com rapidez ao local de trabalho. Durante o tempo em que a 

pesquisadora esteve na unidade, ela ainda respondeu algumas questões que se 

encontravam incompletas e relatou que o grupo de professores do qual fazia parte 

estava engajado em trabalhar a diversidade étnico-racial. Por fim, de acordo com o 

depoimento desse sujeito de pesquisa, pode-se verificar que a escola trabalha o 

conteúdo de história e cultura afro-brasileira e, segundo o relato, todos os alunos, de 

certa forma, estavam incluídos nas atividades da escola e nos debates. 

A segunda coordenadora, S2, trabalha numa escola que atende apenas a 

alunos do ensino fundamental I. Também fazendo uso de cordialidade, preencheu o 

questionário na presença da pesquisadora. Relatou, como no depoimento anterior, 

que existe harmonia no tratamento da diversidade étnica naquele contexto escolar e 

que os professores tomam a iniciativa de encaminhar atividades pedagógicas que 

contemplam a diversidade. 

A terceira coordenadora pesquisada, S3, trabalha em uma escola, que possui 

mais de mil alunos matriculados. Durante a conversa com a pesquisadora, houve 
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várias interrupções porque, na ausência da direção, acumulava as funções de 

diretora e de coordenadora da unidade escolar. A respondente relatou ter pouca 

experiência como coordenadora e apresentou interesse em trabalhar o ensino de 

história e cultura afro-brasileira. 

O quarto sujeito, S4, trabalha em uma escola pequena, atende 

especificamente a alunos do ensino fundamental ciclo I. Embora a pesquisadora 

tenha comparecido à Diretoria de Ensino por quatro vezes, durante orientações 

técnicas voltadas somente para coordenadores, esse sujeito mencionou que tomou 

conhecimento sobre a pesquisa apenas por intermédio do contato telefônico, quando 

demonstrou interesse em participar da pesquisa. Afirmou considerar a sociedade 

brasileira racista e relatou que já presenciou vários episódios de racismo, até mesmo 

com a sua própria família.  

Com relação ainda a esse sujeito, declarou que já foi supervisora na rede 

estadual de ensino, que abrangia uma escola dentro de uma comunidade 

remanescente de quilombo. Contudo, não conhecia a Lei 10.639/03 e não participou 

de nenhuma formação ligada à temática em questão. Para a respondente, a 

população quilombola se auto-segrega e apresenta pouca visibilidade em relação à 

comunidade externa ao quilombo. 

O quinto sujeito, S5, trabalha em uma escola de pequeno porte, que atende 

prioritariamente a alunos do ensino fundamental ciclo I. Apesar de ser considerada 

uma escola  tradicional no bairro, há mais de 100 anos em funcionamento, agrega 

pouca estrutura física. Durante a visita na escola, verificou-se que a coordenadora 

também estava acumulando a função de diretora da unidade, o que a fez atender a 

várias solicitações de alunos e professores que não tinham relação com a função 

pedagógica e sim administrativa, fato que caracterizara o desvio de função 

específica do coordenador pedagógico. A respondente relatou que possuía apenas 

três meses de trabalho naquela escola e mencionou conhecer a legislação anti-

racismo. Além disso, declarou que já havia implementado, na unidade escolar que 

trabalhara, projetos sobre a diversidade étnico-racial. Expôs que, desde a infância, 

em algumas situações, presenciou a discriminação de colegas negros, inclusive, 

pelos próprios parentes. Cita a avó, que costumeiramente discriminava uma colega 

de infância por ser negra, relatando que se constrangia, mas ela nem a colega não 

possuíam qualquer tipo de argumento para reagir contra as ofensas proferidas.  
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Essa respondente ainda relata que, devido à obesidade, também foi alvo de 

preconceito e que sofria muito por causa disso. No tocante ao preconceito racial, 

aponta que há tratamento diferenciado do assunto em relação à sua época, 

atribuindo à pobreza e à formação cultural dos responsáveis pelos educandos, 

fatores preponderantes no desencadeamento de ações discriminatórias. 

Acrescentou acreditar que o maior problema dos alunos desta escola onde 

atualmente trabalha estaria relacionado de forma significativa com a exclusão social 

e econômica. 

Percebe-se, pelas respostas desta participante, que a percepção do racismo 

não é algo estático, muda com o tempo, à medida que mudam as experiências de 

vida.  

A sexta professora coordenadora, S6, a única respondente que cursava pós-

graduação strictu sensu – um curso de doutorado - teve a colaboração inviabilizada 

em decorrência do perfil da escola que coordenava: ensino fundamental ciclo II, 

característica que não interessava para compor a fonte de dados da pesquisa. 

Por fim, além dos seis questionários recebidos pessoalmente em virtude do 

contato telefônico, foram recebidos mais dez questionários por intermédio dos 

contatos realizados na Diretoria de Ensino, contudo do total de dezesseis 

questionários recebidos, apenas dez foram considerados para compor o quadro da 

amostra final, para a qual foi adotada como critério a inserção de sujeitos que 

responderam todas as questões ou quase todas. Os demais respondentes, num total 

de seis, foram descartados, pois responderam parcialmente às questões, 

comprometendo a base de dados para compor o quadro de análise. Sendo assim, 

por apresentar respostas com conteúdo suficiente, um total de dez questionários 

compõe a fonte oficial de dados desta pesquisa.  

 

III. 3.6 - Apresentação e discussão dos dados 
 

Levando em consideração os dados coletados nas respostas dos 

questionários e os contatos pessoais, há indícios de que, na atuação dos 

professores coordenadores, há o desempenho de múltiplas funções, além de uma 

forte pressão em busca de resultados quantitativos em relação à alfabetização, 
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aquisição de competências lingüísticas e habilidades matemáticas, ou seja, em 

relação ao objetivo principal do Ciclo I. 

Essa pressão pode ser conseqüência das últimas avaliações oficiais, 

promovidas pela própria SEE/SP, através dos SARESPs (Sistema de Avaliação do 

Rendimento do Ensino Estado de São Paulo), que têm demonstrado os índices 

insatisfatórios de aprendizagem do aluno da rede pública estadual. Assim organiza 

programas desencadeando ações para reverter esse quadro. E, como conseqüência 

desses resultados negativos, assuntos que não estão diretamente vinculados ao 

letramento e à aquisição de habilidades matemáticas perdem visibilidade no 

currículo escolar, dentre os quais figura o ensino de história e cultura afro-brasileira, 

relegado ao segundo plano.  

Outros fatores também convergem para inviabilizar a discussão sobre o 

ensino de matriz africana na escola, como, por exemplo, a interpretação que o 

próprio professor coordenador possui em relação ao assunto, elemento que, em 

muitas situações, gera descompromisso e silenciamento no cumprimento da Lei no 

10.639/03.  

Por isso, vale analisar mais de perto o profissional responsável por 

estabelecer conexão entre as propostas oficiais e a realização de projetos que as 

efetivem na escola: o professor coordenador. Para analisar a compreensão desse 

profissional no que concerne ao ensino de história e cultura afro-brasileira, faz-se 

necessário caracterizá-lo, analisando as condições que ele dispõe para exercer seu 

trabalho. 
 

III. 3.7.Caracterização do Professor Coordenador 
 

 

Devido às tarefas desenvolvidas pelo professor coordenador não variarem 

muito de uma unidade escolar para outra, faz-se necessário destacar que cada 

escola apresenta um universo peculiar, delineado pelo entorno como, por exemplo, 

localização dentro da cidade, perfil dos moradores de bairro, formação dos pais, 

formação do próprio coordenador, dentre outros elementos.  

Com a finalidade de traçar um perfil em relação às semelhanças e diferenças 

entre esses sujeitos investigados, foram selecionados alguns traços que permitem 

estabelecer um paralelo entre eles. 
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O primeiro quesito selecionado para fazer parte da caracterização do 

professor coordenador foi o sexo. A intenção era verificar se o sexo influência de 

alguma forma, nas relações inter pessoais e na maneira de convencer os membros 

do grupo a aderir a uma proposta de ensino.  

 

Tabela 3.1. Caracterização dos professores coordenadores segundo o sexo 
 

SEXO Fr 

Masculino 2 

Feminino 8 

Total 10 

 

O conteúdo das respostas do questionário e os contatos com os 

respondentes deram pistas de que a variável sexo não interfere na postura do 

professor coordenador em relação à inserção da discussão sobre essa temática de 

história e cultura afro-brasileira, nem no seu poder de persuasão diante da equipe 

escolar.  

A idade dos sujeitos de pesquisa também foi uma variável selecionada, 

porque a previsão era de que o fato de ter mais idade seria indício de ser mais 

resistente a novas determinações legais e/ou o contrário, o fato de ser mais jovem 

seria indício de haver mais receptividade às inovações. 

 

Tabela 3.2. Caracterização dos professores coordenadores segundo a idade 

 

Idade Fr 

26 a 35 anos 1 

35 a 45 anos 4 

46 a 55 anos 4 

56 anos ou mais 1 

Total 10 
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Pela tabela acima, é possível verificar que a maioria dos professores 

coordenadores tem idade entre 36 a 55 anos. Ou seja, a média de idade é 40 anos. 

Apenas um é mais jovem e um é mais velho que a maioria do grupo entrevistado. Ao 

analisar o conteúdo das respostas dadas no questionário, verificam-se indícios de 

que os mais jovens tendem a ser mais receptivos às inovações da legislação e os 

mais velhos mais resistentes. No entanto, essas são apenas pistas, pois a amostra é 

pequena e não pode servir como base para caracterizar o professor coordenador de 

maneira geral. Porém, esta informação serve como base para estimular estudos 

posteriores. 

Além dos aspectos sexo e idade, a caracterização do sujeito da pesquisa 

inclui também a informação sobre a formação inicial e a formação contínua. Este 

quesito é considerado importante por defender que a formação ajuda a compor a 

consciência e a intencionalidade do processo de ensino aprendizagem e estimula a 

produção do conhecimento. A formação inicial, neste contexto, significa a 

graduação, curso em nível de ensino superior, que geralmente dura de 3 a 4 anos, 

realizado numa instituição reconhecida pelo MEC e constitui a base específica de 

formação de todo curso com licenciatura para lecionar na educação básica. A 

formação continuada, segundo Borges (2007), visa à transmissão de saberes 

mediante duas categorias: formal e informal, que objetivam converter a formação em 

saber-fazer. O quadro abaixo explicita a condição de formação de cada sujeito que 

compôs a amostra 

 

Quadro 3.1 

Formação dos professores coordenadores 
 

Sujeito Primeira Graduação Segunda Graduação Formação Continuada 

S1 Letras  Pedagogia Educando p/ Diferença 
S2 Pedagogia __ Gestão Educacional 
S3 Pedagogia __ Psicopedagogia 
S4 Letras Pedagogia Letra e Vida 
S5 Artes __ Educando p/ diferença 
S6 História __ Gestão Educacional 
S7 Pedagogia __ Letra e Vida 
S8 Pedagogia __ Letra e Vida 
S9 Artes __ Educando p/ diferença 
S10 Artes __ Gestão Educacional 
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Como se pode observar, todos têm uma graduação com licenciatura, quesito 

exigido para o posto de trabalho, e dois cursaram uma segunda licenciatura. A 

formação continuada é uma realidade. A partir das respostas conferidas, a maioria 

declara que investe recursos a fim de aprimorar seus conhecimentos e atender 

melhor sua clientela. Todavia, apenas três dos respondentes relataram participar do 

curso de formação continuada São Paulo Educando pela Diferença para Igualdade, 

cujo conteúdo é o ensino de história e cultura afro-brasileira. A respeito dessa 

formação continuada específica, afirma Borges (2007, p.71), que 

 

os objetivos do Projeto volta-se explicitamente para formação 
continuada de professores de educação básica PEB I e II, com 
ênfase nas diversidades em geral. Sobretudo, na diversidade étnico 
racial que não tiveram em sua formação básica o estudo da História 
e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Este enfoque busca sensibilizar os professores para temática racial 
pela compreensão e reflexão dos processos discriminatórios 
presentes na sala de aula e, também, na sociedade de forma geral. 
Para isso, parte-se de atividades pedagógicas presenciais de 
recolhimento e acolhimento das diferenças e diversidades pautadas 
em textos teóricos, sites, livros, que tratam da temática proposta 
pelo Projeto. 

 

Acredita-se ainda que este programa vise à atividades práticas com a 

construção de projetos coletivos, possibilitando que cada cursista se torne um 

multiplicador da discussão racial na escola. Para isso, considera-se de extrema 

importância a estabilidade do professor para dar continuidade ao projeto em cada 

unidade escolar o que justifica, com o questionário, colher informações sobre a 

situação funcional e a experiência profissional dos sujeitos envolvidos na pesquisa, 

com vistas a traçar um paralelo entre estes aspectos e a atitude do professor 

coordenador em relação à orientação de projetos pedagógicos que contemplem a 

diversidade. 
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Quadro 3.2.  
Situação funcional, experiência profissional e a possibilidade de 

encaminhamentos de atividades pedagógicas que visem à diversidade e 
inclusão étnica 

 

Sujeito Situação Funcional Experiência em anos Orienta projetos c/ enfoque 

S1 Efetivo + de 6 anos Reserva espaço nos 
HTCPs 

S2 Efetivo + de 6 anos Procura conscientizar 
professores 

S3 Efetivo + de 6 anos Coordena projetos 

S4 Efetivo até 1 ano Sugestão de projetos 

S5 Efetivo + de 6 anos Coordena projetos 

S6 Efetivo + de 6 anos Coordena projetos 

S7 Efetivo até 3 anos Socialização de 
experiência 

S8 Efetivo até 1 ano Não trabalhei a temática 

S9 OFA 3 a 6 anos Sugestão de projetos 

S10 Efetivo + de 6 anos Sugestão de projetos 

 

De acordo com a amostra e como pode ser verificado na tabela acima, há 

uma quantidade expressiva desses sujeitos compondo o quadro de profissionais 

efetivos da rede de ensino do Estado de São Paulo, ou seja, de dez sujeitos, nove 

são efetivos e apenas um é OFA. Com isso, pode-se afirmar que a estabilidade 

destes profissionais está garantida e a permanência na mesma escola possibilita 

uma projeção do trabalho pedagógico em um período de médio e longo prazo, haja 

vista que seis dos representantes estão no cargo há mais de seis anos; uma está no 

cargo há três anos; e duas há um ano. É importante lembrar que uma delas é 

aposentada como supervisora e, posteriormente, voltou a trabalhar na rede estadual 

como professora de educação básica I, passando em seguida, a atuar como 

coordenadora de uma unidade escolar. 

Assim, esses dados reunidos permitem compor o seguinte perfil dos 

professores coordenadores investigados: sexo feminino; média de idade 40 anos; 

graduado em curso superior; efetivo; experiente. Todos estão investindo 

constantemente em formação continuada, porém nem todos tiveram oportunidade ou 
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se interessaram em aprimorar seus conhecimentos sobre o ensino de história e 

cultura afro-brasileira. 

Construído esse perfil, é possível analisar a visão que o coordenador 

pedagógico tem sobre si, sobre o outro e sobre o foco central desta pesquisa, a 

inserção das discussões sobre a história e a cultura afro-brasileira na escola. 

 

III. 3.8. Percepção do Coordenador sobre si mesmo, sobre o outro e 
sobre a Cultura Afro-Brasileira 

 

Deve-se afirmar que a percepção do professor coordenador sobre si mesmo, 

sobre o outro e sobre a cultura afro-brasileira é algo muito subjetivo. Demanda 

ampliar estudos e nunca corresponderá a respostas definitivas. Porém com esta 

pesquisa é possível perceber alguns indícios desse aspecto ao analisar o conteúdo 

das respostas conferidas no questionário aplicado e as nuanças das relações que se 

pode estabelecer a partir delas. Enquanto o pesquisador buscava essas 

informações, as percepções do coordenador foram aparecendo nas entrelinhas das 

questões por ele respondidas e entre as palavras, olhares e no trato com o 

pesquisador. 

Quanto à percepção do coordenador sobre si mesmo, está muito próxima da 

construção da identidade individual, pois, segundo Crochik (1995, p.81).  

 

A identidade é dada por elementos visíveis e invisíveis, constantes e 
imprevisíveis, sociais e individuais, manifestos e ocultos, universais 
e particulares, permanente e em mutação. Não considerar os 
aspectos permanentes, embora não imutáveis, é desconsiderar a 
memória, a experiência acumulada refletida ou não, ou seja, o  que 
o indivíduo reconhece como próprio e particular. 

 

Crochík (1995) ensina, portanto, que a identidade se manifesta do global para 

o individual, da igualdade para o diverso para se tornar idêntico. Nas palavras de 

Munanga (1995, p.66), 
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a identidade é uma realidade sempre presente em todas as 
sociedades humanas. Qualquer grupo humano, através do seu 
sistema axiológico sempre silecionou alguns aspectos pertinentes 
de sua cultura para definir-se em contradição ao alheio. A definição 
de si (autodeterminação) e a definição dos outros (identidade 
atribuída) têm funções conhecidas: a defesa da unidade do grupo, a 
proteção do território contra inimigos externos, as manipulações 
ideológicas por interesses econômicos, políticos, psicológicos, etc.  

 

Sendo assim, ao analisar as respostas dos sujeitos e os contatos 

estabelecidos com eles, a autodefinição do professor coordenador é de alguém que 

se autodeclara branco (ver tabela 3.3), não só pelo teor de sua resposta quando 

perguntado “Como você se identifica?”, mas pelo conteúdo e pela maneira de 

responder todas as perguntas. 

Tabela 3.3. 

Auto declaração dos professores coordenadores da amostra segundo a 
identidade étnica 

 

Auto 
declaração  Branco Pardo Negro Amarelo Indígena Total 

Sujeitos 9 1 0 0 0 10 

 

Dos sujeitos da pesquisa, nove se auto-declararam brancos, apenas um se 

declarou pardo. É uma amostra pequena e não admite paralelo com a sociedade em 

geral, pois é sabido que 45% da população do país é constituída por pardos e 

negros, segundo dados do Censo 2000. Mas, de acordo com os números da 

amostra, há indícios de que o posto de trabalho de professor coordenador, da 

maneira como se apresenta, com critérios acadêmicos e os crivos de aceitabilidade 

da comunidade escolar (direção e corpo docente), é uma atividade em que a 

representatividade do negro é pequena. 

Do ponto de vista da realização de sua função na escola, o professor 

coordenador se percebe diante de um cotidiano que exige dele uma excelência que 

vai muito além do pedagógico, confundindo-se com o administrativo e com 

assistencialismo, fazendo com que ele se sinta pressionado pelos prazos, pelo 
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excesso de funções, pela falta de condições para cumprir integralmente suas 

atividades. 

Além disso, pode-se verificar que a comunidade escolar vê nesse profissional 

um tapa-buraco, uma espécie de tábua de salvação para todos os problemas da 

escola. Isso, muitas vezes, impõe o risco de não conseguir dar conta de sua própria 

função de professor coordenador, como formular, executar e fiscalizar projetos como, 

por exemplo, o ensino de história e cultura afro-brasileira. Mas, no que diz respeito ao 

ensino dessa temática os professores coordenadores evidenciam sinais de que há 

um discurso favorável ao ensino de história e cultura afro-brasileira e ao cumprimento 

da Lei no 10.639/03. Porém, isto não se manifesta na hora do envolvimento em 

projetos que contemplem esta temática e com as impressões sobre as manifestações 

e reivindicações do povo negro. 

Sendo assim, a postura do professor coordenador em relação ao ensino de 

história e cultura afro-brasileira, segundo as pistas por ele mesmo reveladas, é de 

quem está de acordo com a proposta, apóia, sugere, mas não se envolve em 

projetos. Isto revela que esse profissional não compreendeu a real importância de se 

trabalhar o ensino de história e cultura afro-brasileira. 

Para o professor coordenador a sociedade brasileira é racista e o preconceito 

racial consiste em um problema de ordem individual, inclusive colocando como um 

de seus maiores responsáveis o próprio negro. (ver quadro 3.3). 
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Quadro 3.3. 

Opinião do professor coordenador sobre o racismo e as reivindicações 
dos negros no Brasil 

 

Sujeitos Você acha a sociedade 
racista? 

Percepção em relação ao preconceito e 
discriminação 

S1 Sim Todos, inclusive o próprio negro é racista 

S2 Em parte Não respondeu 

S3 Em parte Todos, inclusive o próprio negro é racista 

S4 Em parte Sociedade é racista, exceto alguns grupos 

S5 Em parte Preconceito está entre pobres 

S6 Sim O negro é representado pejorativamente 

S7 Não Mas oportunidades são diferentes 

S8 Não É um racismo velado 

S9 Sim Preconceito é contra pessoas e a cultura 

S10 Sim Discriminação é contra tudo que é diferente 

 

Dos professores coordenadores entrevistados, quatro acham a sociedade 

brasileira racista. Apenas dois discordam totalmente disso. Um deles admite que as 

oportunidades são diferenciadas, devido a fatores  raciais e outro avalia o racismo 

brasileiro como velado. Entre os demais respondentes, quatro acreditam que o 

racismo no Brasil é parcial. Essas pessoas percebem o racismo de diversas 

maneiras, assim como os quatro respondentes que responderam que o Brasil é 

racista. Com isso, constata-se que a percepção do preconceito e da discriminação 

racial, em nosso país  apresenta várias interpretações que vai depender muito do 

contexto que o indivíduo esta inserido.  

 



 77

A esse respeito, afirma Crochík (1995, p. 15) que 

 

manifestação do preconceito é individual, assim como responde as 
necessidades individuais do indivíduo, mas surge no processo de 
socialização, como resposta aos conflitos gerados neste processo. 
O processo de socialização, por sua vez, só pode ser entendido com 
fruto da cultura e da história, o que significa que varia historicamente 
dentro da mesma cultura e em culturas diferentes.  

 

No entanto, observando o quadro acima, fica evidente que, para sete dos dez 

professores coordenadores, as razões do preconceito estão contidas no sujeito. Ele 

não percebe o preconceito como resultado do processo de socialização, como fruto 

da cultura e da história. 

Para conhecer a percepção do professor coordenador sobre as 

manifestações e personalidades da cultura africana, foi pedido que, numa lista de 60 

itens, assinalassem as que consideram relacionadas com a cultura africana e depois 

escolhessem três para descrever a opinião sobre elas (ver questões 3 do 

Questionário em Anexo 5). Na tabela 3.4., é possível perceber a incidência dos 

aspectos mais destacados: 

Tabela 3.4. 

Percepção do professor coordenador sobre a cultura afro-brasileira 

 Cultura Negra Fr 

Esporte 1 

Religião 5 

Política 2 

Literatura 5 

Culinária 1 

Música 10 

Economia 2 

Artes Plásticas 2 

Artes Cênicas 2 

Total 30 
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As manifestações que o professor coordenador julgou mais relevantes 

mostram ênfase na música com 10 respostas, religião e literatura com cinco 

respostas cada uma. Os outros aspectos, tais como participação política, econômica, 

artes cênicas, artes plástica, culinária e esporte são mencionados uma ou duas 

vezes.  

Se reunirmos todas as manifestações culturais referentes à arte num único 

bloco (literatura, música, artes plástica e arte cênica), das 30 respostas, 19 

destacam aspectos relativos à arte. 

 Sabe-se que as artes sempre tiveram presentes na cultura afro-brasileira. O 

problema é que existe uma forte tendência a desvalorizá-las, reduzindo a aspectos 

folclóricos. O tema das religiões também participa desse processo presente na 

sociedade brasileira e costuma ser tratado como misticismo. Ou seja, existe uma 

intenção de diminuir a participação da cultura afro-brasileira, como se fosse algo 

menor, menos importante. Essas afirmações são parte integrante do senso comum e  

precisam de ser estudadas e comprovadas empiricamente.  

Aspectos mais valorizados na sociedade contemporânea, como a política, a 

economia e as ciências são pouco ou nada mencionados como contribuições da 

cultura negra, embora tenham exercido seu importante papel no processo de 

construção do Brasil.  

Essa percepção da contribuição da cultura africana na cultura brasileira 

permite dar continuidade a outro quesito perguntado no questionário: a opinião deles 

sobre as reivindicações contemporâneas do movimento negro. 

Para tanto, foi apresentada uma lista das treze reivindicações mais 

importantes do movimento negro na atualidade e pedido para o professor 

coordenador classificá-las de acordo com sua posição concordo, discordo, discordo 

parcialmente. Depois, foi solicitado que os sujeitos escolhessem um item de cada 

quesito e justificassem sua resposta. As respostas estão sintetizadas na tabela a 

seguir, elas contêm os dois primeiros itens escolhidos em cada uma das 

modalidades. 
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Tabela 3.5. 

Opinião do professor coordenador sobre as reivindicações do povo negro 

 

Reivindicação do Povo Negro Concordo Discordo Total 

Melhoria da qualidade de ensino 4 __ 4 

Ensino de história e cultura afro-
brasileira 3 __ 3 

Isonomia salarial 1 __ 1 

Reconhecimento do padrão de 
beleza negra 1 __ 1 

Sistema de cotas para negros 
no serviço público e na 
universidade 

__ 9 9 

Reivindicação da dívida histórica 
do branco com o negro __ 1 1 

 

Como se pode verificar, as reivindicações do povo negro com as quais os 

professores coordenadores mais concordam são: melhoria da qualidade de ensino e 

o ensino de história e cultura afro-brasileira. Dos dez sujeitos, sete escolheram 

esses dois itens como mais relevantes. Em contrapartida nove dos dez entrevistados 

discordam da política de ação afirmativa que prevê cotas nas universidades e no 

serviço público. 

Essas respostas são sintomáticas da dificuldade em sensibilizar a população 

brasileira para as reivindicações do povo negro, pois, em geral, são campanhas 

difíceis, nem sempre aceitas pela sociedade, pois carecem de recursos e vontade 

política. A responsabilidade pela edificação de políticas de ação afirmativa que dê 

conta dessas reivindicações tende a ser assumida pelo próprio negro ou pelo 

governo. Esses dados também confirmam que as ações de redistribuição de bens 

sociais não são bem-vindas pela sociedade e muita gente julga que é discriminação 

ao contrário.  
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Desse modo, as ações universalistas que atingem a todos, inclusive à 

comunidade negra, são mais aceitas. Galeão-Silva (2007), ao discutir essa questão, 

argumenta que 

 

A teoria da mestiçagem como gênese de um povo sem preconceito 
é ideológica. O negro e o índio são assimilados como brasileiros, 
mas não há um ajuste de contas da opressão e, ainda mais, há a 
negação das reivindicações de redistribuições dos bens sociais 
(Galeão-Silva, 2007, p.11). 

 

Os dados coletados revelam que racismo é recriminado por todos, mas as 

reparações ganham conotação individual. Nesse contexto, reparar significa dividir 

privilégio, compartilhar direitos, e isto ninguém quer assumir.  

Nessas condições, o ensino de história e cultura afro-brasileira desde a 

infância possibilitaria ao cidadão conhecer melhor a história e cultura do negro e 

compreender as razões das reivindicações e as mazelas das relações raciais na 

sociedade brasileira. 

 

III. 3.9. Percepção do Professor Coordenador em Relação ao Ensino 
de História e Cultura Afro-Brasileira e à Lei No 10.639/03  

 

Para conhecer a percepção do professor coordenador em relação ao ensino de 

história e cultura afro-brasileira, bem como sobre as determinações da Lei n° 10.639, 

faz-se necessário conhecer as medidas instituídas pelos órgãos oficiais a fim de 

colocar esse profissional a par dessas questões. 

O Ministério da Educação e Cultura enviou às escolas públicas material 

contendo cópia da Legislação Educacional Anti-racismo, entre elas, a Lei no 

10.639/03 e suas respectivas diretrizes e resoluções. A SEE/SP organizou o Projeto: 

São Paulo Educando pela Diferença para Igualdade e as Diretorias Regionais de 

Ensino realizaram reuniões com informação e orientação técnica sobre a inclusão 

étnica. Embora se reconheça que essas iniciativas foram importantes foram também 

esporádicas e irregulares e, até o momento, consideradas insuficientes para atingir, 

de forma direta, todos os professores coordenadores da rede de ensino público do 
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estado de São Paulo, como se pode verificar na tabela 3.6., na qual foram 

sistematizadas as respostas dos professores coordenadores participantes da 

pesquisa no que diz respeito a essa questão. 

 

Tabela 3.6. 

Coordenador pedagógico e a relação com o ensino de história e cultura afro - 
brasileira e/ou a Lei no 10.639/03 

 

Questões 
Temáticas 

Freqüentou 
cursos? 

Recebeu 
material 

pedagógico? 

Conhece a 
legislação 

anti-racismo? 

Discute o 
assunto em 

HTPCs? 
Sim 5 6 6 8 

Não 4 3 4 1 

Não respondeu 1 1 __ 1 

Total 10 10 10 10 
 

A observação dos dados contidos na tabela 3.6. permite afirmar que os cursos 

de formação nesse tema não tiveram a participação de todos os coordenadores da 

amostra, de modo que, se o interesse for efetivar essa legislação, é preciso ampliar 

este serviço, pois a formação é essencial para que o professor conduza o processo 

de construção do conhecimento. Já no que se refere aos materiais didáticos e 

paradidáticos, suportes importantes no processo ensino-aprendizagem, sabe-se que 

eles chegam à escola com lentidão e escassez. Uma das conseqüências dessa 

situação é que nem todos conhecem a legislação anti-racismo e nem todos discutem 

a temática em HTPCs, e, os que discutem, informaram que o fazem 

superficialmente, salvo raras exceções.  

Paulatinamente, por meio de informações formais, ou mesmo informais, da 

imprensa, por exemplo, oportunidades de tomar ciência da inclusão étnica na escola 

têm sido uma realidade cada vez mais freqüente. Porém, o uso que cada 

coordenador faz dessas informações, no trato com sua comunidade e na sua função 

enquanto orientador pedagógico depende da inter-relação de muitos fatores. Um 

desses fatores é a percepção desse educador em relação ao ensino de história e 

cultura afro-brasileira. Será que o coordenador entende este conteúdo como apenas 

mais uma disciplina a ser trabalhada? Ou consegue ir mais além e entende este 
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conteúdo como um aliado na interpretação da diversidade brasileira que também é 

negra? Ou talvez, ousando mais ainda nesta análise, o professor coordenador 

entende que é possível partir desse conteúdo para valorização de uma identidade 

brasileira perdida? Para isto, é preciso conciliar a história, a memória, ou seja, 

conceitos e experiências refletidas que levem à emancipação e a identidades 

autônomas. Nesse sentido, afirma Crochik (1995,  p.173-174): 

 

O conceito e a experiência são os fiadores da autonomia. O conceito 
permite a mediação do pensamento em relação ao objeto, a 
experiência a imediatez, a espontaneidade. Contudo, a 
espontaneidade não significa ausência de conceitos, tampouco o 
conceito, ausência de experiências (...). Algum conhecimento prévio 
é mais do que importante, é a própria base da experiência, cuja 
espontaneidade diz respeito à flexibilidade do espírito, de permitir 
que o outro evoque o passado, sendo ao mesmo tempo diferente 
daquilo que é evocado, é só neste sentido que a identificação pode 
estabelecer um ego. De outro lado, o conceito deve se fundar na 
experiência, caso contrário é mero delírio. Assim a identidade 
individual não pode se fundar unicamente nas metamorfoses que o 
indivíduo traz durante sua vida, por mais importantes que elas 
sejam, mas também em um “eu que acompanha todas as 
representações”  durante a vida. 

 

Desse modo, a apropriação da história e cultura afro-brasileira deve se 

estabelecer como reflexão do teórico para a experiência, como um elemento 

necessário à formação do cidadão esclarecido. 

Em síntese, com a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-

brasileira pela Lei no 10.639/03 e resoluções que a regulamentam, o coordenador 

pedagógico tem respaldo legal para trabalhar esta temática. Porém, esses 

profissionais precisam de formação para trabalhar e orientar projetos com essa 

temática. É visível também que só a formação não é suficiente, nem mesmo a 

imposição de uma a norma legal. Faz-se necessária uma mudança estrutural 

conjunta que corresponda à reformulação educacional, política, social. Entretanto, 

essas mudanças só serão significativas se partirem do compromisso individual com 

o diverso. 

Ciente das condições em que foi instituído o ensino de história e cultura afro-

brasileira, pode-se analisar, no quadro 3.4., respostas sobre a análise do professor 

coordenador a respeito de sua própria prática pedagógica. Para tanto, foram feitas 
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as seguintes perguntas aos respondentes: Como você conduz a prática da formação 

contínua nos HTPCs em relação ao ensino de história e cultura afro-brasileira? 

Como você procede diante de atitudes discriminatórias na sala de aula e na escola 

quando um aluno se refere a outro pejorativamente: ironizando sua cor, sua pele e 

seu cabelo ou seu pertencimento étnico? 

 
Quadro 3.4 

Percepção do Professor Coordenador a respeito de sua prática pedagógica 
sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira 

 

Sujeitos Como você conduz a prática 
durante a formação continuada? 

Como você procede diante de 
atitudes discriminatórias ou 

pejorativas? 
S1 Incentivo socialização de 

experiências 

O problema não é natural da criança 

S2 Conscientização dos professores Dialogando 

S3 Incentivo a trabalhar a cidadania, 

mas não aprofundo o tema da 

diversidade étnica 

Argumentando com o discurso da 

igualdade 

S4 Sugiro projetos Argumentando com aspectos legais 

S5 Planejo, organizo e acompanho Proponho reflexão junto com as 

partes sobre as causas da ocorrência 

S6 Oriento projetos Sensibilizando professores e fazendo 

paralelo com deficientes 

S7 Incentivo socialização de 

experiências 

Atribuo liberdade ao professor para 

resolver como achar melhor 

S8 Não deu tempo de trabalhar a 

temática 

Oriento professores a refletir com 

aluno 

S9 Sugiro projetos Dialogando 

S10 Sugiro projetos Dialogando 

 

Como se pode observar no quadro 3.4, a percepção do professor 

coordenador sobre sua prática está na fase do discurso, com sugestões de 

atividades e incentivo à troca de experiências. As ações voltadas para resolver 

conflitos raciais são superficiais e prevêem apenas diálogo, que é algo importante, 

mas carecem de projetos efetivos. Apenas uma respondente relatou, inclusive dando 
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exemplo de atividades, que planeja, organiza e acompanha projetos cujo tema é a 

diversidade como proposta de ação, propondo reflexão sobre as causas e 

conseqüências que levaram ao preconceito. Sabe-se que o diálogo é importante, 

principalmente quando junto de uma reflexão bem direcionada, mas nada substitui a 

experiência e o conteúdo que permitam o esclarecimento, especialmente quando se 

está diante de ações que marcam a vida e a personalidade de jovens em formação 

e, assim, conformam a sociedade da qual se é parte e membro constituidor. 

Mas, no que diz respeito à percepção do professor coordenador no trato do 

ensino de história e cultura afro-brasileira, na tabela 3.7, são dispostos os aspectos 

positivos e os negativos observados por esse profissional ao trabalhar essa 

temática. 

 

Tabela 3.7. 

Percepção em relação aos aspectos positivos e negativos ao colocar em 
prática a lei n° 10.639/03 

Aspectos Positivos Fr Aspectos Negativos Fr 

Ampliar conhecimento 4 Tratar o tema de forma unilateral 1 

Resgatar cultura afro-brasileira 1 A necessidade de ser imposto 1 

Conscientizar, acabar com 
preconceito e discriminação 

3 Interpretação errônea carregada 
de mitos e estereótipo 

1 

Desconstruir mitos, valorizar a 
cultura 

1 Falta de material específico 1 

Favorecer o processo de 
construção da identidade 

1 Não tem aspecto negativo 3 

__  Capacitação insuficiente 3 

 

Como se pode verificar, os aspectos considerados como avanços, destacados 

pelos profissionais investigados ao trabalhar o conteúdo de história e cultura afro-

brasileira, focalizam as vantagens conteudistas: ampliar o conhecimento e resgatar a 

cultura afro-brasileira (juntos somam cinco das dez respostas). Três dos 

respondentes acreditam na possibilidade de acabar com o preconceito, como se isto 

fosse possível, pois, segundo Galeão-Silva (2007, p.65), “não há como superar o 
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preconceito apenas por meio da internalização de valores”. Por outro lado, a escola 

e a sociedade são capazes de promover um menor nível de preconceito através do 

esclarecimento e de experiências. Dois dos aspectos positivos apresentados estão 

em consonância mais estreita com a possibilidade de reflexão e esclarecimento: 

desconstruir mitos e valorizar a cultura, favorecendo o processo de construção da 

identidade. 

Diante dos aspectos negativos sobre a visão dos profissionais em relação o 

cumprimento da lei nº 10.639/03, é possível destacar que três deles não vêem 

desvantagens em trabalhar a temática; os outros têm opiniões bem divergentes 

dentro de motivações organizacionais, como a questão do material, capacitação, má 

interpretação e tratamento do tema. Isto mostra que a reflexão dos professores 

coordenadores não avançou a ponto de perceber as causas subjetivas como 

descompromisso com a temática racial ou distanciamento provocado pela 

predisposição ao preconceito étnico, com ideologias racistas como uma limitação 

que impede o sucesso da implementação da referida lei. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A análise dos resultados desta pesquisa permite comprovar a pressuposição 

que a visão do coordenador pedagógico sobre o ensino de história e cultura afro-

brasileira é algo ainda muito superficial, até mesmo para aqueles que passaram por 

curso de formação dedicado a discutir especialmente esta questão. Após coleta de 

dados, constatou-se que não existe uma correlação direta entre os discursos dos 

professores coordenadores e a prática, pois, na fala deste profissional, percebe-se 

uma aparente harmonia que não condiz com o preconceito sutil que os impede de 

quebrar a invisibilidade diante de aspectos importantes que caracterizam a 

educação multicultural. Desta maneira, constata-se que a formação e a 

obrigatoriedade, garantidas por intermédio da Lei n° 10.639/03, embora 

reconhecidas como um grande progresso no trato dos interesses e do respeito à 

população negra, não se mostram suficientes para o desenvolvimento de uma 

postura anti-racismo na sala de aula. Mesmo assim, tais atitudes não devem ser 

desprezadas já que fomentam discussões no ambiente escolar. 

Da perspectiva do professor coordenador, constata-se a questão do ensino de 

história e cultura afro-brasileira carregada de valores eurocêntricos, sendo que a 

grande maioria dos sujeitos investigados não o reconhece como contribuição para 

toda comunidade escolar, embora afirmem que o processo de formação da 

identidade dos alunos deve acontecer independente do pertencimento racial. O 

comportamento do professor coordenador pedagógico durante a coleta de dados, 

nas respostas enunciadas no questionário e principalmente na resistência em não 

participar da pesquisa, se omitindo em não registrar sua opinião sobre as relações 

raciais, revelam que esse profissional compreende o tratamento desta temática 

como desnecessária, pois acreditam serem suficientemente contempladas ao 

discutir de forma geral temas como ética e cidadania. Isso revela que este 

profissional não reconhece especificidades que precisam ser consideradas referente 

à negritude. Afinal de contas os dados continuam demonstrando, como explicitados 

durante esta pesquisa, que alunos negros e afros-descendentes continuam 

ocupando níveis de aproveitamento escolar inferior. 
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No que se refere à legislação educacional anti-racismo, nota-se que a 

promulgação da Lei 10.639/03 e suas regulamentações foi um avanço em termos 

legais, resultante da antiga luta do movimento negro que, desde da década de 1920, 

já trazia preocupação com a educação escolar dos negros e afros-descendentes em 

prol da conquista de uma cidadania negra. Porém, percebe-se que é muito frágil, 

pois traz proposições, mas não cria possibilidades para sua implementação. As 

iniciativas que ocorreram na rede de ensino público do estado de São Paulo 

provocaram discussões, porém esporádicas e isoladas, mostrando-se insuficientes 

para consolidar uma prática pedagógica preocupada com a excelência em termos da 

diversidade cultural. 

Em relação aos objetivos anunciados que foram organizados em três partes. 

O primeiro abarca as interpretações do professor coordenador sobre as relações 

raciais, como o apresentado na coleta de dados no quadro 3.3 de dez respondentes 

apenas dois responderem que acham que a sociedade brasileira não é racista, mas 

em contra partida todos percebem que existe racismo velado e explícito, além disso, 

admitem de acordo com suas respostas oportunidades diferenciadas em relação ao 

negro. De acordo com dados demonstrados na tabela 3.4 e 3.5 o professor 

coordenador revela ter poucas informações sobre a cultura afro-brasileira e suas 

reivindicações. Conseqüentemente, usa pouco este conteúdo como recurso de 

ensino-aprendizagem. Há indícios de que este profissional não valoriza o ensino de 

história e cultura afro-brasileira, porque, além de não conhecer o conteúdo, tem 

também resistência para conhecê-lo. Essa resistência, por sua vez, pode ser 

resultante de inúmeros fatores, tais como culturais, estruturais, individuais, que 

podem ser investigados por novas pesquisas.  

A segunda parte do objetivo desta pesquisa, que envolve o coordenador 

pedagógico e a interpretação da Lei N°. 10 639 revela a partir de análise da tabela 

3.6, que dos dez coordenadores entrevistados quatro deles nem ao menos 

conhecem o texto da lei e não participaram de curso de formação. Uma das 

conclusões a que se chega a partir de tal resultado é que os professores 

coordenadores não perceberam a importância pedagógica da Lei nº 10.639. Logo, 

não reconhecem a legitimidade desse documento. A análise da tabela 3.7 ajuda a 

perceber melhor esta constatação, ao perguntar aos professores coordenadores 

sobre os aspectos negativos. As respostas foram divergentes, mas nenhum dos 
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profissionais percebem as implicações subjetivas de não se trabalhar essa temática. 

Se  movimentos não forem estabelecidos, parcerias entre o movimento negro, 

órgãos oficiais e profissionais, esta Lei corre o risco de se transformar num 

documento inócuo.  

No que concerne à terceira parte dos objetivos desta pesquisa, vinculada à 

prática pedagógica, constatou-se, analisando os dados coletados, que os 

professores coordenadores não participam como autores de atividades pedagógicas 

que visem à diversidade e inclusão étnica, além da promoção de formação docente 

para que o conteúdo do ensino de história e cultura afro-brasileira se transforme em 

atividade pedagógica produtiva. Desse modo, constata-se a necessidade de 

mudança estrutural em prol da diversidade e isto depende também das experiências 

e histórias de vida de cada pessoa envolvida. 

Não só as respostas do questionário, mas as atitudes dos sujeitos durante a 

pesquisa, como: forma de acolhimento ao pesquisador, resistências  ou omissões, 

são indícios que levam a perceber que as relações raciais, traduzido em forma de 

cordialidade, revelam que a subjetividade do professor coordenador está presa a 

uma consciência coisificada, ligada a vários interesses, determinados por relações 

de poder delimitados por fatores culturais, sociais e econômicos.  

Como instrumento de enfrentamento dessa falsa consciência, o referencial 

teórico apresentado nesse trabalho pela teoria crítica revela que o esclarecimento, 

caminho de emancipação, pode ser facilitado por intermédio da educação. 

Entretanto na sociedade atual o processo formativo não tem possibilitado ao 

indivíduo refletir sobre mecanismos que racionalizam a estrutura social, limitando-a, 

conseqüentemente, a uma pseudoformação. 

Durante a pesquisa, observou-se que a formação não é totalmente 

determinante, mas auxilia e muito no processo de tomada de decisão em prol de 

projetos educacionais que se preocupem com a diversidade étnica. Por isso, 

requerer mais investimentos, para que possa atingir todos os profissionais e deixar 

de ser atividades isoladas. 

No entanto, nem todos os professores coordenadores que participaram dos 

cursos de formação conseguiram levar adiante a discussão e transformá-la em 

prática. Modificar essa condição, de modo a implantar essa temática e dirimir o 
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preconceito, visível ou velado, que se mantém na sociedade brasileira, mostra-se um 

desafio que deve ser trilhado tanto pela subjetividade, quanto pela prática 

pedagógica e estudos acadêmicos que tenham como intuito esclarecer conceitos 

referentes ao preconceito, experiências e educação. 
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ANEXOS 



ANEXO 1- Lei 10.639, de 09/01/2003. 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

ANEXO 2 –  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
 

INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação UF: DF 

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

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

CONSELHEIROS: Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (Relatora), Carlos Roberto Jamil Cury, 

Francisca Novantino Pinto de Ângelo e Marília Ancona-Lopez 

PROCESSO N.º: 23001.000215/2002-96 

CNE/CP 003/2004 

COLEGIADO: CP 
APROVADO EM: 10/3/2004 

I – RELATÓRIO 
Este parecer visa a atender os propósitos expressos na Indicação CNE/CP 6/2002, bem como 

regulamentar a alteração trazida à Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pela Lei 

10.639/200, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana na Educação Básica. Desta forma, busca cumprir o estabelecido na Constituição Federal 

nos seus Art. 5º, I, Art. 210, Art. 206, I, § 1° do Art. 242, Art. 215 e Art. 216, bem como nos Art. 26, 26 

A e 79 B na Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que asseguram o direito à 

igualdade de condições de vida e de cidadania, assim como garantem igual direito às histórias e 

culturas que compõem a nação brasileira, além do direito de acesso às diferentes fontes da cultura 

nacional a todos brasileiros. 

Juntam-se a preceitos analógicos os Art. 26 e 26 A da LDB, como os das Constituições Estaduais da 

Bahia (Art. 275, IV e 288), do Rio de Janeiro (Art. 306), de Alagoas (Art. 253), assim como de Leis 

Orgânicas, tais como a de Recife (Art. 138), de Belo Horizonte (Art. 182, VI), a do Rio de Janeiro (Art. 

321, VIII), além de leis ordinárias, como lei Municipal nº 7.685, de 17 de janeiro de 1994, de Belém, a 

Lei Municipal nº 2.251, de 30 de novembro de 1994, de Aracaju e a Lei Municipal nº 11.973, de 4 de 

janeiro de 1996, de São Paulo. Junta-se, também, ao disposto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.096, de 13 de junho de 1990), bem como no Plano Nacional de Educação (Lei 

10.172, de 9 de janeiro de 2001). 

(1) Belém – Lei Municipal nº 7.6985, de 17 de janeiro de 1994, que “Dispõe sobre a inclusão, no 

currículo escolar da Rede Municipal de Ensino, na disciplina História, de conteúdo relativo ao estudo 

da Raça Negra na formação sócio-cultural brasileira e dá outras providências” 

Aracaju – Lei Municipal nº 2.251, de 30 de novembro de 1994, que “Dispõe sobre a inclusão, no 

currículo escolar da rede municipal de ensino de 1º e 2º graus, conteúdos programáticos relativos ao 



 

   
 

estudo da Raça Negra na formação sócio-cultural brasileira e dá outras providências São Paulo – Lei 

Municipal nº 11.973, de 4 de janeiro de 1996, que “Dispõe sobre a introdução nos currículos das 

escolas municipais de 1º e 2º graus de estudos contra a discriminação” Petronilha 0215/SPS Todos 

estes dispositivos legais, bem como reivindicações e propostas do Movimento Negro ao longo do 

século XX, apontam para a necessidade de diretrizes que orientem a formulação de projetos 

empenhados na valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, assim como 

comprometidos com a de educação de relações étnico-raciais positivas, a que tais conteúdos devem 

conduzir. Destina-se, o parecer, aos administradores dos sistemas de ensino, de mantenedoras de 

estabelecimentos de ensino, aos estabelecimentos de ensino, seus professores e a todos implicados 

na elaboração, execução, avaliação de programas de interesse educacional, de planos institucionais, 

pedagógicos e de ensino. Destina-se, também, às famílias dos estudantes, a eles próprios e a todos 

os cidadãos comprometidos com a educação dos brasileiros, para nele buscarem orientações, 

quando pretenderem dialogar com os sistemas de ensino, escolas e educadores, no que diz respeito 

às relações étnico-raciais, ao reconhecimento e valorização da história e cultura dos afro-brasileiros, 

à diversidade da nação brasileira, ao igual direito à educação de qualidade, isto é, não apenas direito 

ao estudo, mas também à formação para a cidadania responsável pela construção de uma sociedade 

justa e democrática. Em vista disso, foi feita consulta sobre as questões objeto deste parecer, por 

meio de questionário encaminhado a grupos do Movimento Negro, a militantes individualmente, aos 

Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, a professores que vêm desenvolvendo trabalhos 

que abordam a questão racial, a pais de alunos, enfim a cidadãos empenhados com a construção de 

uma sociedade justa, independentemente de seu pertencimento racial. 

Encaminharam-se em torno de mil questionários e o responderam individualmente ou em grupo 250 

mulheres e homens, entre crianças e adultos, com diferentes níveis de escolarização. Suas respostas 

mostraram a importância de se tratarem problemas, dificuldades, dúvidas, antes mesmo de o parecer 

traçar orientações, indicações, normas. 

 

Questões introdutórias 
O parecer procura oferecer 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 à 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. 

É importante salientar que tais políticas têm como meta o direito dos negros se 

reconhecerem na cultura nacional, expressarem visões de mundo próprias, manifestarem com 

autonomia, individual e coletiva, seus pensamentos. É necessário sublinhar que tais políticas têm, 



 

   
 

também, como meta o direito dos negros, assim como de todos cidadãos brasileiros, cursarem cada 

um dos níveis de ensino, em escolas devidamente instaladas e equipadas, orientados por 

professores qualificados para o ensino das diferentes áreas de conhecimentos; com formação para 

lidar com as tensas relações produzidas pelo racismo e discriminações, sensíveis e capazes de 

conduzir a reeducação das relações entre diferentes grupos étnicoraciais, ou seja, entre 

descendentes de africanos, de europeus, de asiáticos, e povos indígenas. 

Estas condições materiais das escolas e de formação de professores são indispensáveis para 

Petronilha 0215/SOS 2 uma educação de qualidade, para todos, assim como o é o reconhecimento e 

valorização da história, cultura e identidade dos descendentes de africanos. 

 

Políticas de Reparações, de Reconhecimento e Valorização, de Ações Afirmativas 
A demanda por reparações visa a que o Estado e a sociedade tomem medidas para ressarcir os 

descendentes de africanos negros, dos danos psicológicos, materiais, sociais, políticos e 

educacionais sofridos sob o regime escravista, bem como em virtude das políticas explícitas ou 

tácitas de branqueamento da população, de manutenção de privilégios exclusivos para grupos com 

poder de governar e de influir na formulação de políticas, no pós-abolição. 

Visa também a que tais medidas se concretizem em iniciativas de combate ao racismo e a toda sorte 

de discriminações. 

Cabe ao Estado promover e incentivar políticas de reparações, no que cumpre ao 

disposto na Constituição Federal, Art. 205, que assinala o dever do Estado de garantir 

indistintamente, por meio da educação, iguais direitos para o pleno desenvolvimento de todos e de 

cada um, enquanto pessoa, cidadão ou profissional. Sem a intervenção do Estado, os postos à 

margem, entre eles os afro-brasileiros, dificilmente, e as estatísticas o mostram sem deixar dúvidas, 

romperão o sistema meritocrático que agrava desigualdades e gera injustiça, ao reger-se por critérios 

de exclusão, fundados em preconceitos e manutenção de privilégios para os sempre privilegiados. 

Políticas de reparações voltadas para a educação dos negros devem oferecer garantias a essa 

população de ingresso, permanência e sucesso na educação escolar, de valorização do patrimônio 

histórico-cultural afro-brasileiro, de aquisição das competências e dos conhecimentos tidos como 

indispensáveis para continuidade nos estudos, de condições para alcançar todos os requisitos tendo 

em vista a conclusão de cada um dos níveis de ensino, bem como para atuar como cidadãos 

responsáveis e participantes, além de desempenharem com qualificação uma profissão. 

A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos, 

no que diz respeito à educação, passou a ser particularmente apoiada com a promulgação da Lei 

10639/2003, que alterou a Lei 9394/1996, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e 

cultura afro-brasileiras e africanas. 

Reconhecimento implica justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais e econômicos, bem como 

valorização da diversidade daquilo que distingue os negros dos outros grupos que compõem a 

população brasileira. E isto requer mudança nos discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas, 

modo de tratar as pessoas negras. Requer também que se conheça a sua história e cultura 

apresentadas, explicadas, buscando-se especificamente desconstruir o mito da democracia racial na 



 

   
 

sociedade brasileira; mito este que difunde a crença de que, se os negros não atingem os mesmos 

patamares que os não negros, é por falta de competência ou de interesse, desconsiderando as 

desigualdades seculares que a estrutura social hierárquica cria com prejuízos para os negros. 

Reconhecimento requer a adoção de políticas educacionais e de estratégias pedagógicas de 

valorização da diversidade, a fim de superar a desigualdade étnico-racial presente na educação 

escolar brasileira, nos diferentes níveis de ensino. 

Reconhecer exige que se questionem relações étnico-raciais baseadas em preconceitos que 

desqualificam os negros e salientam estereótipos depreciativos, palavras e atitudes que, Petronilha 

0215/SOS 3 velada ou explicitamente violentas, expressam sentimentos de superioridade em relação 

aos negros, próprios de uma sociedade hierárquica e desigual. 

Reconhecer é também valorizar, divulgar e respeitar os processos históricos de resistência negra 

desencadeados pelos africanos escravizados no Brasil e por seus descendentes na 

contemporaneidade, desde as formas individuais até as coletivas. 

Reconhecer exige a valorização e respeito às pessoas negras, à sua descendência africana, sua 

cultura e história. Significa buscar, compreender seus valores e lutas, ser sensível ao sofrimento 

causado por tantas formas de desqualificação: apelidos depreciativos, brincadeiras, piadas de mau 

gosto sugerindo incapacidade, ridicularizando seus traços físicos, a textura de seus cabelos, fazendo 

pouco das religiões de raiz africana. Implica criar condições para que os estudantes negros não 

sejam rejeitados em virtude da cor da sua pele, menosprezados em virtude de seus antepassados 

terem sido explorados como escravos, não sejam desencorajados de prosseguir estudos, de estudar 

questões que dizem respeito à comunidade negra. 

Reconhecer exige que os estabelecimentos de ensino, freqüentados em sua maioria por população 

negra, contem com instalações e equipamentos sólidos, atualizados, com professores competentes 

no domínio dos conteúdos de ensino, comprometidos com a educação de negros e brancos, no 

sentido de que venham a relacionar-se com respeito, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes e 

palavras que impliquem desrespeito e discriminação. 

Políticas de reparações e de reconhecimento formarão programas de ações afirmativas, isto é, 

conjuntos de ações políticas dirigidas à correção de desigualdades raciais e sociais, orientadas para 

oferta de tratamento diferenciado com vistas a corrigir desvantagens e marginalização criadas e 

mantidas por estrutura social excludente e discriminatória. Ações afirmativas atendem ao 

determinado pelo Programa Nacional de Direitos Humanos 2, bem como a compromissos 

internacionais assumidos pelo Brasil, com o objetivo de combate ao 

racismo e a discriminações, tais como: a Convenção da UNESCO de 1960, direcionada ao combate 

ao racismo em todas as formas de ensino, bem como a Conferência Mundial de Combate ao 

Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Discriminações Correlatas de 2001. 

Assim sendo, sistemas de ensino e estabelecimentos de diferentes níveis converterão as demandas 

dos afro-brasileiros em políticas públicas de Estado ou institucionais, ao tomarem decisões e 

iniciativas com vistas a reparações, reconhecimento e valorização da história e cultura dos afro-

brasileiros, à constituição de programas de ações afirmativas, medidas estas coerentes com um 

projeto de escola, de educação, de formação de cidadãos que explicitamente se esbocem nas 



 

   
 

relações pedagógicas cotidianas. Medidas que, convém, sejam compartilhadas pelos sistemas de 

ensino, estabelecimentos, processos de formação de professores, comunidade, professores, alunos e 

seus pais. 

Medidas que repudiam, como prevê a Constituição Federal em seu Art.3º, IV, o “preconceito de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” e reconhecem que todos 

são portadores de singularidade irredutível e que a formação escolar tem de estar atenta para o 

desenvolvimento de suas personalidades (Art.208, IV). 

 

Educação das relações étnico-raciais 
 
O sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e pedagógicas, visando a reparações, 

reconhecimento e valorização da identidade, da cultura e da história dos negros brasileiros depende 

necessariamente de condições físicas, materiais, intelectuais e afetivas favoráveis para o ensino e 

para aprendizagens; em outras palavras, todos os alunos negros e não negros, bem como seus 

professores, precisam sentir-se valorizados e apoiados. Depende também, de maneira decisiva, da 

reeducação das relações entre negros e brancos, o que aqui estamos designando como relações 

étnico-raciais. Depende, ainda, de trabalho conjunto, de articulação entre processos educativos 

escolares, políticas públicas, movimentos sociais, visto que as mudanças éticas, culturais, 

pedagógicas e políticas nas relações étnico-raciais não se limitam à escola. 

É importante destacar que se entende por raça a construção social forjada nas tensas relações entre 

brancos e negros, muitas vezes simuladas como harmoniosas, nada tendo a ver com o conceito 

biológico de raça cunhado no século XVIII e hoje sobejamente superado. 

Cabe esclarecer que o termo raça é utilizado com freqüência nas relações sociais brasileiras, para 

informar como determinadas características físicas, como cor de pele, tipo de cabelo, entre outras, 

influenciam, interferem e até mesmo determinam o destino e o lugar social dos sujeitos no interior da 

sociedade brasileira. 

Contudo, o termo foi ressignificado pelo Movimento Negro que, em várias situações, o utiliza com um 

sentido político e de valorização do legado deixado pelos africanos. É importante, também, explicar 

que o emprego do termo étnico, na expressão étnico-racial, serve para marcar que essas relações 

tensas devidas a diferenças na cor da pele e traços fisionômicos o são também devido à raiz cultural 

plantada na ancestralidade africana, que difere em visão de mundo, valores e princípios das de 

origem indígena, européia e asiática. 

Convivem, no Brasil, de maneira tensa, a cultura e o padrão estético negro e africano e um padrão 

estético e cultural branco europeu. Porém, a presença da cultura negra e o fato de 45% da população 

brasileira ser composta de negros (de acordo com o censo do IBGE) não têm sido suficientes para 

eliminar ideologias, desigualdades e estereótipos racistas. Ainda persiste em nosso país um 

imaginário étnico-racial que privilegia a brancura e valoriza principalmente as raízes européias da sua 

cultura, ignorando ou pouco valorizando as outras, que são a indígena, a africana, a asiática. 

Os diferentes grupos, em sua diversidade, que constituem o Movimento Negro brasileiro, têm 

comprovado o quanto é dura a experiência dos negros de ter julgados negativamente seu 



 

   
 

comportamento, idéias e intenções antes mesmo de abrirem a boca ou tomarem qualquer iniciativa. 

Têm, eles, insistido no quanto é alienante a experiência de fingir ser o que não é para ser 

reconhecido, de quão dolorosa pode ser a experiência de deixar-se assimilar por uma visão de 

mundo que pretende impor-se como superior e, por isso, universal e que os obriga a negarem a 

tradição do seu povo. 

Se não é fácil ser descendente de seres humanos escravizados e forçados à condição de objetos 

utilitários ou a semoventes, também é difícil descobrir-se descendente dos escravizadores, temer, 

embora veladamente, revanche dos que, por cinco séculos, têm sido desprezados e massacrados. 

Para reeducar as relações étnico-raciais, no Brasil, é necessário fazer emergir as dores e medos que 

têm sido gerados. É preciso entender que o sucesso de uns tem o preço da marginalização e da 

desigualdade impostas a outros. E então decidir que sociedade queremos construir daqui para frente. 

Como bem salientou Frantz Fanon, os descendentes dos mercadores de escravos, dos senhores de 

ontem, não têm, hoje, de assumir culpa pelas desumanidades provocadas por seus antepassados. 

No entanto, têm eles a responsabilidade moral e política de combater o racismo, as discriminações e, 

juntamente com os que vêm sendo mantidos à margem, os negros, construir relações raciais e 

sociais sadias, em que todos cresçam e se realizem enquanto seres humanos e cidadãos. Não 

fossem por estas razões, eles a teriam de assumir, pelo fato de usufruírem do muito que o trabalho 

escravo possibilitou ao país. 

Assim sendo, a educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagens entre 

brancos e negros, trocas de conhecimentos, quebra de desconfianças, projeto conjunto para 

construção de uma sociedade justa, igual, equânime. 

Combater o racismo, trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial, empreender reeducação das 

relações étnico-raciais não são tarefas exclusivas da escola. As formas de discriminação de qualquer 

natureza não têm o seu nascedouro na escola, porém o racismo, as desigualdades e discriminações 

correntes na sociedade perpassam por ali. Para que as instituições de ensino desempenhem a 

contento o papel de educar, é necessário que se constituam em espaço democrático de produção e 

divulgação de conhecimentos e de posturas que visam a uma sociedade justa. A escola tem papel 

preponderante para eliminação das discriminações e para emancipação dos grupos discriminados, ao 

proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a registros culturais diferenciados, à conquista de 

racionalidade que rege as relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, indispensáveis 

para consolidação e concerto das nações como espaços democráticos e igualitários. 

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

raciocínios desvinculados da experiência de ser inferiorizados vivida pelos negros, tampouco das 

baixas classificações que lhe são atribuídas nas escalas de desigualdades sociais, econômicas, 

educativas e políticas. 

Diálogo com estudiosos que analisam, criticam estas realidades e fazem propostas, bem como com 

grupos do Movimento Negro, presentes nas diferentes regiões e estados, assim como em inúmeras 

cidades, são imprescindíveis para que se vençam discrepâncias entre o que se sabe e a realidade, se 



 

   
 

compreendam concepções e ações, uns dos outros, se elabore projeto comum de combate ao 

racismo e a discriminações. 

Temos, pois, pedagogias de combate ao racismo e a discriminações por criar. É claro que há 

experiências de professores e de algumas escolas, ainda isoladas, que muito vão ajudar. 

Para empreender a construção dessas pedagogias, é fundamental que se desfaçam alguns 

equívocos. Um deles diz respeito à preocupação de professores no sentido de designar ou não seus 

alunos negros como negros ou como pretos, sem ofensas. 

Em primeiro lugar, é importante esclarecer que ser negro no Brasil não se limita às 

características físicas. Trata-se, também, de uma escolha política. Por isso, o é quem assim se 

define. Em segundo lugar, cabe lembrar que preto é um dos quesitos utilizados pelo IBGE 

para classificar, ao lado dos outros – branco, pardo, indígena - a cor da população brasileira. 

Pesquisadores de diferentes áreas, inclusive da educação, para fins de seus estudos, agregam dados 

relativos a pretos e pardos sob a categoria negros, já que ambos reúnem, conforme o alerta o 

Movimento Negro, aqueles que reconhecem sua ascendência africana. 

É importante tomar conhecimento da complexidade que envolve o processo de construção da 

identidade negra em nosso país. Processo esse, marcado por uma sociedade que, para discriminar 

os negros, utiliza-se tanto da desvalorização da cultura de matriz africana como dos aspectos físicos 

herdados pelos descendentes de africanos. Nesse processo complexo, é possível, no Brasil, que 

algumas pessoas de tez clara e traços físicos europeus, em virtude de o pai ou a mãe ser negro(a), 

se designarem negros; que outros, com traços físicos africanos, se digam brancos. É preciso lembrar 

que o termo negro começou a ser usado pelos senhores para designar pejorativamente os 

escravizados e este sentido negativo da palavra se estende até hoje. Contudo, o Movimento Negro 

ressignificou esse termo dando-lhe um sentido político e positivo. Lembremos os motes muito 

utilizados no final dos anos 1970 e no decorrer dos anos 1980, 1990: Negro é lindo! Negra, cor da 

raça brasileira! Negro que te quero negro! 100% Negro! Não deixe sua cor passar em branco! Este 

último utilizado na campanha do censo de 1990. 

Outro equívoco a enfrentar é a afirmação de que os negros se discriminam entre si e que são racistas 

também. Esta constatação tem de ser analisada no quadro da ideologia do branqueamento que 

divulga a idéia e o sentimento de que as pessoas brancas seriam mais humanas, teriam inteligência 

superior e, por isso, teriam o direito de comandar e de dizer o que é bom para todos. Cabe lembrar 

que, no pós-abolição, foram formuladas políticas que visavam ao branqueamento da população pela 

eliminação simbólica e material da presença dos negros. Nesse sentido, é possível que pessoas 

negras sejam influenciadas pela ideologia do branqueamento e, assim, tendam a reproduzir o 

preconceito do qual são vítimas. O racismo imprime marcas negativas na subjetividade dos negros e 

também na dos que os discriminam. 

Mais um equívoco a superar é a crença de que a discussão sobre a questão racial se limita ao 

Movimento Negro e a estudiosos do tema e não à escola. A escola, enquanto instituição social 

responsável por assegurar o direito da educação a todo e qualquer cidadão, deverá se posicionar 

politicamente, como já vimos, contra toda e qualquer forma de discriminação. A luta pela superação 

do racismo e da discriminação racial é, pois, tarefa de todo e qualquer educador, independentemente 



 

   
 

do seu pertencimento étnico-racial, crença religiosa ou posição política. O racismo, segundo o Artigo 

5º da Constituição Brasileira, é crime inafiançável e isso se aplica a todos os cidadãos e instituições, 

inclusive, à escola. 

Outro equívoco a esclarecer é de que o racismo, o mito da democracia racial e a ideologia do 

branqueamento só atingem os negros. Enquanto processos estruturantes e constituintes da formação 

histórica e social brasileira, estes estão arraigados no imaginário social e atingem negros, brancos e 

outros grupos étnico-raciais. As formas, os níveis e os resultados desses processos incidem de 

maneira diferente sobre os diversos sujeitos e interpõem diferentes dificuldades nas suas trajetórias 

de vida escolar e social. Por isso, a construção de estratégias educacionais que visem ao combate do 

racismo é uma tarefa de todos os educadores, independentemente do seu pertencimento étnico-

racial. 

Pedagogias de combate ao racismo e a discriminações elaboradas com o objetivo de educação das 

relações étnico/raciais positivas têm como objetivo fortalecer entre os negros e despertar entre os 

brancos a consciência negra. Entre os negros, poderão oferecer conhecimentos e segurança para 

orgulharem-se da sua origem africana; para os brancos, poderão permitir que identifiquem as 

influências, a contribuição, a participação e a importância da história e da cultura dos negros no seu 

jeito de ser, viver, de se relacionar com as outras pessoas, notadamente as negras. Também farão 

parte de um processo de reconhecimento, por parte do Estado, da sociedade e da escola, da dívida 

social que têm em relação ao segmento negro da população, possibilitando uma tomada de posição 

explícita contra o racismo e a discriminação racial e a construção de ações afirmativas nos diferentes 

níveis de ensino da educação brasileira. 

Tais pedagogias precisam estar atentas para que todos, negros e não negros, além de ter acesso a 

conhecimentos básicos tidos como fundamentais para a vida integrada à sociedade, exercício 

profissional competente, recebam formação que os capacite para forjar novas relações étnico-raciais. 

Para tanto, há necessidade, como já vimos, de professores qualificados para o ensino das diferentes 

áreas de conhecimentos e, além disso, sensíveis e capazes de direcionar positivamente as relações 

entre pessoas de diferentes pertencimento étnico-racial, no sentido do respeito e da correção de 

posturas, atitudes, palavras preconceituosas. Daí a necessidade de se insistir e investir para que os 

professores, além de sólida formação na área específica de atuação, recebam formação que os 

capacite não só a compreender a importância das questões relacionadas à diversidade étnico-racial, 

mas a lidar positivamente com elas e, sobretudo criar estratégias pedagógicas que possam auxiliar a 

reeducá-las. 

Até aqui apresentaram-se orientações que justificam e fundamentam as determinações de caráter 

normativo que seguem. 

 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana – Determinações 
 
A obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos currículos da 

Educação Básica trata-se de decisão política, com fortes repercussões pedagógicas, inclusive na 

formação de professores. Com esta medida, reconhece-se que, além de garantir vagas para negros 



 

   
 

nos bancos escolares, é preciso valorizar devidamente a história e cultura de seu povo, buscando 

reparar danos, que se repetem há cinco séculos, à sua identidade e a seus direitos. A relevância do 

estudo de temas decorrentes da história e cultura afro-brasileira e africana não se restringe à 

população negra, ao contrário, dizem respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem educar-se 

enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de 

construir uma nação democrática. 

É importante destacar que não se trata de mudar um foco etnocêntrico marcadamente de raiz 

européia por um africano, mas de ampliar o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, 

racial, social e econômica brasileira. Nesta perspectiva, cabe às escolas incluir no contexto dos 

estudos e atividades, que proporciona diariamente, também as contribuições histórico-culturais dos 

povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, além das de raiz africana e européia. É preciso ter 

clareza que o Art. 26A acrescido à Lei 9.394/1996 provoca bem mais do que inclusão de novos 

conteúdos, exige que se repensem relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de 

ensino, condições oferecidas para aprendizagem, objetivos tácitos e explícitos da educação oferecida 

pelas escolas. 

A autonomia dos estabelecimentos de ensino para compor os projetos pedagógicos, no cumprimento 

do exigido pelo Art. 26A da Lei 9394/1996, permite que se valham da colaboração das comunidades 

a que a escola serve, do apoio direto ou indireto de estudiosos e do Movimento Negro, com os quais 

estabelecerão canais de comunicação, encontrarão formas próprias de incluir nas vivências 

promovidas pela escola, inclusive em conteúdos de disciplinas, as temáticas em questão. Caberá, 

aos sistemas de ensino, às mantenedoras, à coordenação pedagógica dos estabelecimentos de 

ensino e aos professores, com base neste parecer, estabelecer conteúdos de ensino, unidades de 

estudos, projetos e programas, abrangendo os diferentes componentes curriculares. Caberá, aos 

administradores dos sistemas de ensino e das mantenedoras prover as escolas, seus professores e 

alunos de material bibliográfico e de outros materiais didáticos, além de acompanhar os trabalhos 

desenvolvidos, a fim de evitar que questões tão complexas, muito pouco tratadas, tanto na formação 

inicial 

como continuada de professores, sejam abordadas de maneira resumida, incompleta, com erros. 

Em outras palavras, aos estabelecimentos de ensino está sendo atribuída responsabilidade de 

acabar com o modo falso e reduzido de tratar a contribuição dos africanos escravizados e de seus 

descendentes para a construção da nação brasileira; de fiscalizar para que, no seu interior, os alunos 

negros deixem de sofrer os primeiros e continuados atos de racismo de que são vítimas. Sem dúvida, 

assumir estas responsabilidades implica compromisso com o entorno sociocultural da escola, da 

comunidade onde esta se encontra e a que serve, compromisso com a formação de cidadãos 

atuantes e democráticos, capazes de compreender as relações sociais e étnico-raciais de que 

participam e ajudam a manter e/ou a reelaborar, capazes de decodificar palavras, fatos e situações a 

partir de diferentes perspectivas, de desempenhar-se em áreas de competências que lhes permitam 

continuar e aprofundar estudos em diferentes níveis de formação. 

Precisa, o Brasil, país multi-étnico e pluricultural, de organizações escolares em que todos se vejam 

incluídos, em que lhes seja garantido o direito de aprender e de ampliar conhecimentos, sem ser 



 

   
 

obrigados a negar a si mesmos, ao grupo étnico/racial a que pertencem e a adotar costumes, idéias e 

comportamentos que lhes são adversos. E estes, certamente, serão indicadores da qualidade da 

educação que estará sendo oferecida pelos estabelecimentos de ensino de diferentes níveis. 

Para conduzir suas ações, os sistemas de ensino, os estabelecimentos e os professores terão como 

referência, entre outros pertinentes às bases filosóficas e pedagógicas que assumem, os princípios a 

seguir explicitados. 

 

CONSCIÊNCIA POLÍTICA E HISTÓRICA DA DIVERSIDADE 
 
Este princípio deve conduzir: 

- à igualdade básica de pessoa humana como sujeito de direitos; 

- à compreensão de que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais 

distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que em conjunto constroem, 

na nação brasileira, sua história; 

- ao conhecimento e à valorização da história dos povos africanos e da cultura afrobrasileira na 

construção histórica e cultural brasileira; 

- à superação da indiferença, injustiça e desqualificação com que os negros, os povos indígenas e 

também as classes populares às quais os negros, no geral, pertencem, são comumente tratados; 

- à desconstrução, por meio de questionamentos e análises críticas, objetivando 

eliminar conceitos, idéias, comportamentos veiculados pela ideologia do branqueamento, pelo mito da 

democracia racial, que tanto mal fazem a negros e 

brancos; 

- à busca, da parte de pessoas, em particular de professores não familiarizados com a análise das 

relações étnico-raciais e sociais com o estudo de história e cultura afrobrasileira e africana, de 

informações e subsídios que lhes permitam formular concepções não baseadas em preconceitos e 

construir ações respeitosas; 

- ao diálogo, via fundamental para entendimento entre diferentes, com a finalidade de negociações, 

tendo em vista objetivos comuns; visando a uma sociedade justa. 

 

FORTALECIMENTO DE IDENTIDADES E DE DIREITOS 
 
O princípio deve orientar para: 

- o desencadeamento de processo de afirmação de identidades, de historicidade negada ou 

distorcida; 

- o rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação, contra os 

negros e os povos indígenas; 

- o esclarecimentos a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana universal; 

- o combate à privação e violação de direitos; 

- a ampliação do acesso a informações sobre a diversidade da nação brasileira e sobre a recriação 

das identidades, provocada por relações étnico-raciais; 



 

   
 

- as excelentes condições de formação e de instrução que precisam ser oferecidas, nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino, em todos os estabelecimentos, inclusive os localizados nas 

chamadas periferias urbanas e nas zonas rurais. 

AÇÕES EDUCATIVAS DE COMBATE AO RACISMO E A DISCRIMINAÇÕES 
 
O princípio encaminha para: 

- a conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades com a experiência de vida dos alunos e 

professores, valorizando aprendizagens vinculadas às suas relações com pessoas negras, brancas, 

mestiças, assim como as vinculadas às relações entre negros, indígenas e brancos no conjunto da 

sociedade; 

- a crítica pelos coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, professores, das 

representações dos negros e de outras minorias nos textos, materiais didáticos, bem como 

providências para corrigi-las; 

- condições para professores e alunos pensarem, decidirem, agirem, assumindo responsabilidade por 

relações étnico-raciais positivas, enfrentando e superando discordâncias, conflitos, contestações, 

valorizando os contrastes das diferenças;  

- valorização da oralidade, da corporeidade e da arte, por exemplo, como a dança, 

marcas da cultura de raiz africana, ao lado da escrita e da leitura; 

- educação patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro, visando a preservá-

lo e a difundi-lo; 

- o cuidado para que se dê um sentido construtivo à participação dos diferentes grupos sociais, 

étnico-raciais na construção da nação brasileira, aos elos culturais e históricos entre diferentes 

grupos étnico-raciais, às alianças sociais; 

- participação de grupos do Movimento Negro, e de grupos culturais negros, bem como da 

comunidade em que se insere a escola, sob a coordenação dos professores, na elaboração de 

projetos político-pedagógicos que contemplem a diversidade étnicoracial. 

Estes princípios e seus desdobramentos mostram exigências de mudança de mentalidade, de 

maneiras de pensar e agir dos indivíduos em particular, assim como das instituições e de suas 

tradições culturais. É neste sentido que se fazem as seguintes determinações: 

- O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, evitando-se distorções, 

envolverá articulação entre passado, presente e futuro no âmbito de experiências, 

construções e pensamentos produzidos em diferentes circunstâncias e realidades do povo negro. É 

um meio privilegiado para a educação das relações étnico-raciais e tem por objetivos o 

reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afrobrasileiros, garantia de seus 

direitos de cidadãos, reconhecimento e igual valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao 

lado das indígenas, européias, asiáticas. 

- O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana se fará por diferentes meios, em atividades 

curriculares ou não, em que: - se explicitem, busquem compreender e interpretar, na perspectiva de 

quem o formule, diferentes formas de expressão e de organização de raciocínios e pensamentos de 

raiz da cultura africana;  



 

   
 

- promovam-se oportunidades de diálogo em que se conheçam, se ponham em comunicação 

diferentes sistemas simbólicos e estruturas conceituais, bem como se busquem formas de 

convivência respeitosa, além da construção de projeto de sociedade em que todos se sintam 

encorajados a expor, defender sua especificidade étnico-racial e a buscar garantias para que todos o 

façam; - sejam incentivadas atividades em que pessoas – estudantes, professores, servidores, 

integrantes da comunidade externa aos estabelecimentos de ensino – de diferentes culturas 

interatuem e se interpretem reciprocamente, respeitando os valores, visões de mundo, raciocínios e 

pensamentos de cada um. 

- O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a educação das relações étnico-raciais, tal 

como explicita o presente parecer, se desenvolverão no cotidiano das escolas, nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino, como conteúdo de disciplinas, laboratórios de ciências e de informática, na 

utilização de sala de leitura, biblioteca, brinquedoteca, áreas de recreação, quadra de esportes e 

outros ambientes escolares. 

- O ensino de História Afro-Brasileira abrangerá, entre outros conteúdos, iniciativas e organizações 

negras, incluindo a história dos quilombos, a começar pelo de Palmares, e de remanescentes de 

quilombos, que têm contribuído para o desenvolvimento de comunidades, bairros, localidades, 

municípios, regiões (exemplos: associações negras recreativas, culturais, educativas, artísticas, de 

assistência, de pesquisa, irmandades religiosas, grupos do Movimento Negro). Será dado destaque a 

acontecimentos e realizações próprios de cada região e localidade. 

- Datas significativas para cada região e localidade serão devidamente assinaladas. O 13 de maio, 

Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, será tratado como o dia de denúncia das repercussões 

das políticas de eliminação física e simbólica da população afro-brasileira no pós-abolição, e de 

divulgação dos significados da Lei áurea para os negros. No 20 de novembro será celebrado o Dia 

Nacional da Consciência Negra, entendendo-se consciência negra nos termos explicitados 

anteriormente neste parecer. Entre outras datas de significado histórico e político deverá ser 

assinalado o 21 de março, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. 

- Em História da África, tratada em perspectiva positiva, não só de denúncia da miséria e 

discriminações que atingem o continente, nos tópicos pertinentes se fará 

articuladamente com a história dos afrodescendentes no Brasil e serão abordados 

temas relativos: - ao papel dos anciãos e dos griots como guardiãos da memória histórica; - à história 

da ancestralidade e religiosidade africana; - aos núbios e aos egípcios, como civilizações que 

contribuíram decisivamente para o desenvolvimento da humanidade; - às civilizações e organizações 

políticas pré-coloniais, como os reinos do Mali, do Congo e do Zimbabwe; - ao tráfico e à escravidão 

do ponto de vista dos escravizados; - ao papel de europeus, de asiáticos e também de africanos no 

tráfico; - à ocupação colonial na perspectiva dos africanos; - às lutas pela independência política dos 

países africanos; - às ações em prol da união africana em nossos dias, bem como o papel da União 

Africana, para tanto; - às relações entre as culturas e as histórias dos povos do continente africano e 

os da diáspora; - à formação compulsória da diáspora, vida e existência cultural e histórica dos 

africanos e seus descendentes fora da África;  



 

   
 

- à diversidade da diáspora, hoje, nas Américas, Caribe, Europa, Ásia; - aos acordos políticos, 

econômicos, educacionais e culturais entre África, Brasil e outros países da diáspora. 

- O ensino de Cultura Afro-Brasileira destacará o jeito próprio de ser, viver e pensar manifestado tanto 

no dia a dia, quanto em celebrações como congadas, moçambiques, ensaios, maracatus, rodas de 

samba, entre outras. 

- O ensino de Cultura Africana abrangerá: - as contribuições do Egito para a ciência e filosofia 

ocidentais; - as universidades africanas Timbuktu, Gao, Djene que floresciam no século XVI; - as 

tecnologias de agricultura, de beneficiamento de cultivos, de mineração e de edificações trazidas 

pelos escravizados, bem como a produção científica, artística (artes plásticas, literatura, música, 

dança, teatro) política, na atualidade, inclusive, a realização de projetos de diferentes naturezas, no 

decorrer do ano letivo, com vistas à divulgação e estudo da participação dos africanos e de seus 

descendentes em episódios da história do Brasil, na construção econômica, social e cultural da 

nação, destacando-se a atuação de negros em diferentes áreas do conhecimento, de atuação 

profissional, de criação tecnológica e artística, de luta social (tais como: Zumbi, Luiza Nahim, 

Aleijadinho, Padre Maurício, Luiz Gama, Cruz e Souza, João Cândido, André Rebouças, Teodoro 

Sampaio, José Correia Leite, Solano Trindade, Antonieta de Barros, Edison Carneiro, Lélia Gonzáles, 

Beatriz Nascimento, Milton Santos, Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, Abdias do Nascimento, Henrique 

Antunes Cunha, Tereza Santos, Emmanuel Araújo, Cuti, Alzira Rufino, Inaicyra Falcão dos Santos, 

entre outros). 

- O ensino de História e Cultura Africana se fará por diferentes meios, inclusive a 

realização de projetos de diferente natureza, no decorrer do ano letivo, com vistas à 

divulgação e estudo da participação dos africanos e de seus descendentes na diáspora, em episódios 

da história mundial, na construção econômica, social e cultural das nações do continente africano e 

da diáspora, destacando-se a atuação de negros em diferentes áreas do conhecimento, de atuação 

profissional, de criação tecnológica e artística, de luta social (entre outros: rainha Nzinga, Toussaint-

L’Ouverture, Martin Luther King, Malcom X, Marcus Garvey, Aimé Cesaire, Léopold Senghor, 

Mariama Bâ, Amílcar Cabral, Cheik Anta Diop, Steve Biko, Nelson Mandela, Aminata Traoré, 

Christiane Taubira). 

Para tanto, os sistemas de ensino e os estabelecimentos de Educação Básica, nos níveis de 

Educação Infantil, Educação Fundamental, Educação Média, Educação de Jovens e Adultos, 

Educação Superior, precisarão providenciar: 

- Registro da história não contada dos negros brasileiros, tais como em remanescentes de quilombos, 

comunidades e territórios negros urbanos e rurais. 

- Apoio sistemático aos professores para elaboração de planos, projetos, seleção de conteúdos e 

métodos de ensino, cujo foco seja História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e a Educação das 

Relações Étnico-Raciais. 

- Mapeamento e divulgação de experiências pedagógicas de escolas, estabelecimentos de ensino 

superior, secretarias de educação, assim como levantamento das principais dúvidas e dificuldades 

dos professores em relação ao trabalho com a questão racial na escola e encaminhamento de 



 

   
 

medidas para resolvê-las, feitos pela administração dos sistemas de ensino e por Núcleos de Estudos 

Afro-Brasileiros. 

- Articulação entre os sistemas de ensino, estabelecimentos de ensino superior, centros de pesquisa, 

Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, escolas, comunidade e movimentos sociais, visando à formação 

de professores para a diversidade étnico-racial. 

- Instalação, nos diferentes sistemas de ensino, de grupo de trabalho para discutir e coordenar 

planejamento e execução da formação de professores para atender ao disposto neste parecer quanto 

à Educação das Relações Étnico-Raciais e ao determinado nos Art. 26 e 26A da Lei 9394/1996, com 

o apoio do Sistema Nacional de Formação Continuada e Certificação de Professores do MEC. 

- Introdução, nos cursos de formação de professores e de outros profissionais da educação: de 

análises das relações sociais e raciais no Brasil; de conceitos e de suas bases teóricas, tais como 

racismo, discriminações, intolerância, preconceito,  estereótipo, raça, etnia, cultura, classe social, 

diversidade, diferença, multiculturalismo; de práticas pedagógicas, de materiais e de textos didáticos, 

na perspectiva da reeducação das relações étnico-raciais e do ensino e aprendizagem da História e 

cultura dos Afro-brasileiros e dos Africanos. 

- Inclusão de discussão da questão racial como parte integrante da matriz curricular, tanto dos cursos 

de licenciatura para Educação Infantil, os anos iniciais e finais da Educação Fundamental, Educação 

Média, Educação de Jovens e Adultos, como de processos de formação continuada de professores, 

inclusive de docentes no Ensino Superior. 

- Inclusão, respeitada a autonomia dos estabelecimentos do Ensino Superior, nos conteúdos de 

disciplinas e em atividades curriculares dos cursos que ministra, de Educação das Relações Étnico-

Raciais, de conhecimentos de matriz africana e/ou que dizem respeito à população negra. Por 

exemplo: em Medicina, entre outras questões, estudo da anemia falciforme, da problemática da 

pressão alta; em Matemática, contribuições de raiz africana, identificadas e descritas pela Etno-

Matemática; em Filosofia, estudo da filosofia tradicional africana e de contribuições de filósofos 

africanos e afrodescendentes da atualidade. 

- Inclusão de bibliografia relativa à história e cultura afro-brasileira e africana às 

relações étnico-raciais, aos problemas desencadeados pelo racismo e por outras 

discriminações, à pedagogia anti-racista nos programas de concursos públicos para admissão de 

professores. 

- Inclusão, em documentos normativos e de planejamento dos estabelecimentos de ensino de todos 

os níveis - estatutos, regimentos, planos pedagógicos, planos de ensino;  

- de objetivos explícitos, assim como de procedimentos para sua consecução, visando ao combate do 

racismo, das discriminações, e ao reconhecimento, valorização e ao respeito das histórias e culturas 

afro-brasileira e africana. 

- Previsão, nos fins, responsabilidades e tarefas dos conselhos escolares e de outros órgãos 

colegiados, do exame e encaminhamento de solução para situações de racismo e de discriminações, 

buscando-se criar situações educativas em que as vítimas recebam apoio requerido para superar o 

sofrimento e os agressores, orientação para que compreendam a dimensão do que praticaram e 

ambos, educação para o reconhecimento, valorização e respeito mútuos. 



 

   
 

- Inclusão de personagens negros, assim como de outros grupos étnico-raciais, em cartazes e outras 

ilustrações sobre qualquer tema abordado na escola, a não ser quando tratar de manifestações 

culturais próprias, ainda que não exclusivas, de um determinado grupo étnico-racial. 

- Organização de centros de documentação, bibliotecas, midiotecas, museus, exposições em que se 

divulguem valores, pensamentos, jeitos de ser e viver dos diferentes grupos étnico-raciais brasileiros, 

particularmentedos afrodescendentes. 

- Identificação, com o apoio dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, de fontes de 

conhecimentos de origem africana, a fim de selecionarem-se conteúdos e procedimentos de ensino e 

de aprendizagens; 

- Incentivo, pelos sistemas de ensino, a pesquisas sobre processos educativos orientados por 

valores, visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros e indígenas, com o objetivo de ampliação e 

fortalecimento de bases teóricas para a educação brasileira. 

- Identificação, coleta, compilação de informações sobre a população negra, com vistas à formulação 

de políticas públicas de Estado, comunitárias e institucionais. 

- Edição de livros e de materiais didáticos, para diferentes níveis e modalidades de 

ensino, que atendam ao disposto neste parecer, em cumprimento ao disposto no Art. 26A da LDB, e, 

para tanto, abordem a pluralidade cultural e a diversidade étnico-racial da nação brasileira, corrijam 

distorções e equívocos em obras já publicadas sobre a história, a cultura, a identidade dos 

afrodescendentes, sob o incentivo e supervisão dos programas de difusão de livros educacionais do 

MEC – Programa Nacional do Livro Didático e Programa Nacional de Bibliotecas Escolares (PNBE). 

- Divulgação, pelos sistemas de ensino e mantenedoras, com o apoio dos Núcleos de Estudos 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. 

- Oferta de Educação Fundamental em áreas de remanescentes de quilombos, contando as escolas 

com professores e pessoal administrativo que se disponham a conhecer física e culturalmente, a 

comunidade e a formar-se para trabalhar com suas especificidades. 

- Garantia, pelos sistemas de ensino e entidades mantenedoras, de condições humanas, materiais e 

financeiras para execução de projetos com o objetivo de Educação das Relações Étnico-raciais e 

estudo de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, assim como organização de serviços e 

atividades que controlem, avaliem e redimensionem sua consecução, que exerçam fiscalização das 

políticas adotadas e providenciem correção de distorções. 

- Realização, pelos sistemas de ensino federal, estadual e municipal, de atividades 

periódicas, com a participação das redes das escolas públicas e privadas, de exposição, avaliação e 

divulgação dos êxitos e dificuldades do ensino e aprendizagem de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana e da Educação das Relações Étnico-Raciais; assim como comunicação detalhada dos 

resultados obtidos ao Ministério da Educação, à Secretaria Especial de Promoção da Igualdade 

Racial, ao Conselho Nacional de Educação, e aos respectivos conselhos Estaduais e Municipais de 

Educação, para que encaminhem providências, quando for o caso. 



 

   
 

- Adequação dos mecanismos de avaliação das condições de funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino, tanto da educação básica quanto superior, ao disposto neste Parecer; 

inclusive com a inclusão nos formulários, preenchidos pelas comissões de avaliação, nos itens 

relativos a currículo, atendimento aos alunos, projeto pedagógico, plano institucional, de quesitos que 

contemplem as orientações e exigências aqui formuladas. 

- Disponibilização deste parecer, na sua íntegra, para os professores de todos os níveis de ensino, 

responsáveis pelo ensino de diferentes disciplinas e atividades educacionais, assim como para outros 

profissionais interessados a fim de que possam estudar, interpretar as orientações, enriquecer, 

executar as determinações aqui feitas e avaliar seu próprio trabalho e resultados obtidos por seus 

alunos, considerando princípios e critérios apontados. 

 

Obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras, Educação das Relações 
Étnico-Raciais e os Conselhos de Educação 
 
Diretrizes são dimensões normativas, reguladoras de caminhos, embora não fechadas a que 

historicamente possam, a partir das determinações iniciais, tomar novos rumos. Diretrizes não visam 

a desencadear ações uniformes, todavia, objetivam oferecer referências e critérios para que se 

implantem ações, as avaliem e reformulem no que e quando necessário. 

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

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, na medida em que procedem de ditames 

constitucionais e de marcos legais nacionais, na medida em que se referem ao resgate de uma 

comunidade que povoou e construiu a nação brasileira, atingem o âmago do pacto federativo. Nessa 

medida, cabe aos conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

aclimatar tais diretrizes, dentro do regime de colaboração e da autonomia de entes federativos, a 

seus respectivos sistemas, dando ênfase à importância de os planejamentos valorizarem, sem omitir 

outras regiões, a participação dos afrodescendentes, do período escravista aos nossos dias, na 

sociedade, economia, política, cultura da região e da localidade; definindo medidas urgentes para 

formação de professores; incentivando o desenvolvimento de pesquisas bem como envolvimento 

comunitário. 

A esses órgãos normativos cabe, pois, a tarefa de adequar o proposto neste parecer à realidade de 

cada sistema de ensino. E, a partir daí, deverá ser competência dos órgãos executores - 

administrações de cada sistema de ensino, das escolas - definir estratégias que, quando postas em 

ação, viabilizarão o cumprimento efetivo da Lei de Diretrizes e Bases que estabelece a formação 

básica comum, o respeito aos valores culturais, como princípios constitucionais da educação tanto 

quanto da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1), garantindo-se a promoção do bem de 

todos, sem preconceitos (inciso IV do Art. 3) a prevalência dos direitos humanos (inciso II do art. 4°) e 

repúdio ao racismo (inciso VIII do art. 4°). 

Cumprir a Lei é, pois, responsabilidade de todos e não apenas do professor em sala de aula. Exige-

se, assim, um comprometimento solidário dos vários elos do sistema de ensino brasileiro, tendo-se 



 

   
 

como ponto de partida o presente parecer, que junto com outras diretrizes e pareceres e resoluções, 

têm o papel articulador e coordenador da organização da educação nacional. 

 

II – VOTO DA COMISSÃO 
 
Face ao exposto e diante de direitos desrespeitados, tais como: 

� o de não sofrer discriminações por ser descendente de africanos; 

� o de ter reconhecida a decisiva participação de seus antepassados e da sua própria na construção 

da nação brasileira; 

� o de ter reconhecida sua cultura nas diferentes matrizes de raiz africana; 

- diante da exclusão secular da população negra dos bancos escolares, notadamente em nossos 

dias, no ensino superior; 

- diante da necessidade de crianças, jovens e adultos estudantes sentirem-se 

contemplados e respeitados, em suas peculiaridades, inclusive as étnico-raciais, nos programas e 

projetos educacionais; 

- diante da importância de reeducação das relações étnico/raciais no Brasil; 

- diante da ignorância que diferentes grupos étnico-raciais têm uns dos outros, bem como da 

necessidade de superar esta ignorância para que se construa uma sociedade democrática; 

- diante, também, da violência explícita ou simbólica, gerada por toda sorte de racismos e 

discriminações, que sofrem os negros descendentes de africanos; 

- diante de humilhações e ultrajes sofridos por estudantes negros, em todos os níveis de ensino, em 

conseqüência de posturas, atitudes, textos e materiais de ensino com conteúdos racistas; 

- diante de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em convenções, entre outro os da 

Convenção da UNESCO, de 1960, relativo ao combate ao racismo em todas as formas de ensino, 

bem como os da Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Discriminações Correlatas, 2001; 

- diante da Constituição Federal de 1988, em seu Art. 3º, inciso IV, que garante a 

promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação; do inciso 42 do Artigo 5º que trata da prática do racismo como crime 

inafiançável e imprescritível; do § 1º do Art. 215 que trata da proteção das manifestações culturais; 

- diante do Decreto 1.904/1996, relativo ao Programa Nacional de Direitos Humanas que assegura a 

presença histórica das lutas dos negros na constituição do país; 

- diante do Decreto 4.228, de 13 de maio de 2002, que institui, no âmbito da Administração Pública 

Federal, o Programa Nacional de Ações Afirmativas; 

- diante das Leis 7.716/1999, 8.081/1990 e 9.459/1997 que regulam os crimes resultantes de 

preconceito de raça e de cor e estabelecem as penas aplicáveis aos atos discriminatórios e 

preconceituosos, entre outros, de raça, cor, religião, etnia ou procedência nacional; 

- diante do inciso I da Lei 9.394/1996, relativo ao respeito à igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; diante dos Arts 26, 26 A e 79 B da Lei 9.394/1996, estes últimos introduzidos 

por força da Lei 10.639/2003, proponho ao Conselho Pleno: 



 

   
 

a) instituir as Diretrizes explicitadas neste parecer e no projeto de Resolução em anexo, para serem 

executadas pelos estabelecimentos de ensino de diferentes níveis e modalidades, cabendo aos 

sistemas de ensino, no âmbito de sua jurisdição, orientá-los, promover a formação dos professores 

para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e para Educação das Relações Ético-

Raciais, assim como supervisionar o cumprimento das diretrizes; 

b) recomendar que este Parecer seja amplamente divulgado, ficando disponível no site do Conselho 

Nacional de Educação, para consulta dos professores e de outros interessados. Petronilha Beatriz 

Gonçalves e Silva – Relatora Carlos Roberto Jamil Cury – Membro Francisca Novantino Pinto de 

Ângelo – Membro 

Marília Ancona-Lopez – Membro  

III – DECISÃO DO CONSELHO PLENO 
 
O Conselho Pleno aprova por unanimidade o voto da Relatora. 

Sala das Sessões, 10 em março de 2004. 

Conselheiro José Carlos Almeida da Silva – Presidente 

 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana O Presidente do Conselho Nacional de 

Educação, tendo em vista o disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea “C”, da Lei nº 9.131, de 25 de 

novembro de 1995, e com fundamento no Parecer CNE/CP 003/2004, de 10 de março de 2004, peça 

indispensável do conjunto das presentes Diretrizes Curriculares Nacionais, homologado pelo Ministro 

da Educação em de 2004, RESOLVE 

Art. 1° - 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 de Educação Básica, nos níveis de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Educação Média, Educação de Jovens e Adultos, bem como na Educação Superior, 

em especial no que se refere à formação inicial e continuada de professores, necessariamente 

quanto à Educação das Relações Étnico-Raciais; e por aquelas de Educação Básica, nos termos da 

Lei 9394/96, reformulada por forma da Lei 10639/2003, no que diz respeito ao ensino sistemático de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, em especial em conteúdos de Educação Artística, 

Literatura e História do Brasil. 

Art. 2° - As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas se constituem de orientações, princípios e 

fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da Educação das Relações Étnico-Raciais e 

do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Art. 3° As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana têm por meta a educação de cidadãos atuantes 



 

   
 

no seio da sociedade brasileira que é multicultural e pluriétnica, capazes de, por meio de relações 

étnico-sociais positivas, construírem uma nação democrática. 

§1° A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e produção de 

conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto ao seu 

pertencimento étnico-racial - descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de 

europeus, de asiáticos – capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, 

ter igualmente respeitados seus direitos, valorizada sua identidade e assim participem da 

consolidação da democracia brasileira. 

§2º O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, meio privilegiado para a educação das 

relações étnico-raciais, tem por objetivo o reconhecimento e valorização da identidade, história e 

cultura dos afro-brasileiros, garantia de seus direitos de cidadãos, reconhecimento e igual valorização 

das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, européias, asiáticas. 

Art. 4° Os conteúdos, competências, atitudes e valores a serem aprendidos com a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura Afro-Brasileira, bem como de História e 

Cultura Africana, serão estabelecidos pelos estabelecimentos de ensino e seus professores, com o 

apoio e supervisão dos sistemas de ensino, entidades mantenedoras e coordenações pedagógicas, 

atendidas as indicações, recomendações, diretrizes explicitadas no Parecer CNE/CP 003/2004. 

Art. 5° Os sistemas e os estabelecimentos de ensino poderão estabelecer canais de comunicação 

com grupos do Movimento Negro, grupos culturais negros, instituições formadoras de professores, 

núcleos de estudos e pesquisas, como os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, com a finalidade de 

buscar subsídios e trocar experiências para planos institucionais, planos pedagógicos, planos e 

projetos de ensino. 

Art. 6º Os sistemas de ensino e as entidades mantenedoras incentivarão e criarão condições 

materiais e financeiras, assim como proverão as escolas, seus professores e alunos de material 

bibliográfico e de outros materiais didáticos necessários para a educação das Relações Étnico-

Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; as coordenações pedagógicas 

promoverão o aprofundamento de estudos, para que os professores concebam e desenvolvam 

unidades de estudos, projetos e programas, abrangendo os diferentes componentes curriculares. 

Art. 7º As instituições de ensino superior, respeitada a autonomia que lhe é devida, incluirão nos 

conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos diferentes cursos que ministram, a Educação 

das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito 

aos afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer CNE/CP 003/2004. 

Art. 8° Os sistemas de ensino tomarão providências para que seja respeitado o direito de alunos 

afrodescendentes também freqüentarem estabelecimentos de ensino que contem com instalações e 

equipamentos sólidos, atualizados, com professores competentes no domínio dos conteúdos de 

ensino, comprometidos com a educação de negros e não negros, no sentido de que venham a 

relacionar-se com respeito, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras que impliquem 

desrespeito e discriminação. 



 

   
 

Art. 9° Nos fins, responsabilidades e tarefas dos órgãos colegiados dos estabelecimentos de ensino, 

será previsto o exame e encaminhamento de solução para situações de discriminação, buscando-se 

criar situações educativas para o reconhecimento, valorização e respeito da diversidade. 

§ Único: As situações de racismo serão tratadas como crimes imprescritíveis e inafiançáveis, 

conforme prevê o Art. 5º, XLII da Constituição Federal de 1988. 

Art. 10 Os estabelecimentos de ensino de diferentes níveis, com o apoio e supervisão dos sistemas 

de ensino desenvolverão a Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana, obedecendo as diretrizes do Parecer CNE/CP 003/2004, o que será 

considerado na avaliação de suas condições de funcionamento. 

Art. 11 Os sistemas de ensino incentivarão pesquisas sobre processos educativos orientados por 

valores, visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros, ao lado de pesquisas de mesma natureza 

junto aos povos indígenas, com o objetivo de ampliação e fortalecimento de bases teóricas para a 

educação brasileira. 

Art. 12 Os sistemas de ensino orientarão e supervisionarão para que a edição de livros e de outros 

materiais didáticos atenda ao disposto no Parecer CNE/CP 003/2004, no comprimento da legislação 

em vigor. 

Art. 13 Aos conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios caberá 

aclimatar as Diretrizes Curriculares Nacionais instituídas por esta Resolução, dentro do regime de 

colaboração e da autonomia de entes federativos e seus respectivos sistemas. 

Art. 14 Os sistemas de ensino promoverão junto com ampla divulgação do Parecer CNE/CP 003/2004 

e dessa Resolução, atividades periódicas, com a participação das redes das escolas públicas e 

privadas, de exposição, avaliação e divulgação dos êxitos e dificuldades do ensino e aprendizagens 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e da Educação das Relações Étnico-Raciais; assim 

como comunicarão, de forma detalhada, os resultados obtidos ao Ministério da Educação, à 

Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, ao Conselho Nacional de Educação e aos 

respectivos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, para que encaminhem providências, que 

forem requeridas. 

Art. 15 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

ANEXO 3 - RESOLUÇÃO Nº 1, DE 17 DE JUNHO DE 2004.  
 
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

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

O Presidente do Conselho Nacional de Educação, tendo em vista o disposto no art. 9º, § 2º, 

alínea “c”, da Lei nº 9.131, publicada em 25 de novembro de 1995, e com fundamentação no Parecer 

CNE/CP 3/2004, de 10 de março de 2004, homologado pelo Ministro da Educação em 19 de maio de 

2004, e que a este se integra, resolve: 

Art. 1° 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. 

§ 1° As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades 

curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o 

tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos 

explicitados no Parecer CNE/CP 3/2004. 

§ 2° O cumprimento das referidas Diretrizes Curriculares, por parte das instituições de 

ensino, será considerado na avaliação das condições de funcionamento do estabelecimento. 

Art. 2° As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas 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 no seio da sociedade multicultural e 

pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção de nação 

democrática. 

§ 1° A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e produção de 

conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à 

pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que 

garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação 

da democracia brasileira. 

§ 2º O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana tem por objetivo o 

reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a 

garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao 

lado das indígenas, européias, asiáticas. 

§ 3º Caberá aos conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

desenvolver as Diretrizes Curriculares Nacionais instituídas por esta Resolução, dentro do regime de 

colaboração e da autonomia de entes federativos e seus respectivos sistemas. 

Art. 3° A Educação das Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura Afro-

Brasileira, e História e Cultura Africana será desenvolvida por meio de conteúdos, competências, 

atitudes e valores, a serem estabelecidos pelas Instituições de ensino e seus professores, com o 



 

   
 

apoio e supervisão dos sistemas de ensino, entidades mantenedoras e coordenações pedagógicas, 

atendidas as indicações, recomendações e diretrizes explicitadas no Parecer CNE/CP 003/2004. 

§ 1° Os sistemas de ensino e as entidades mantenedoras incentivarão e criarão condições 

materiais e financeiras, assim como proverão as escolas, professores e alunos, de material 2 

bibliográfico e de outros materiais didáticos necessários para a educação tratada no “caput” deste 

artigo. 

§ 2° As coordenações pedagógicas promoverão o aprofundamento de estudos, para que os 

professores concebam e desenvolvam unidades de estudos, projetos e programas, abrangendo os 

diferentes componentes curriculares. 

§ 3° O ensino sistemático de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação 

Básica, nos termos da Lei 10639/2003, refere-se, em especial, aos componentes curriculares de 

Educação Artística, Literatura e História do Brasil. 

§ 4° Os sistemas de ensino incentivarão pesquisas sobre processos educativos orientados 

por valores, visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros, ao lado de pesquisas de mesma 

natureza junto aos povos indígenas, com o objetivo de ampliação e fortalecimento de bases teóricas 

para a educação brasileira. 

Art. 4° Os sistemas e os estabelecimentos de ensino poderão estabelecer canais de 

comunicação com grupos do Movimento Negro, grupos culturais negros, instituições formadoras de 

professores, núcleos de estudos e pesquisas, como os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, com a 

finalidade de buscar subsídios e trocar experiências para planos institucionais, planos pedagógicos e 

projetos de ensino. 

Art. 5º Os sistemas de ensino tomarão providências no sentido de garantir o direito de 

alunos afrodescendentes de freqüentarem estabelecimentos de ensino de qualidade, que contenham 

instalações e equipamentos sólidos e atualizados, em cursos ministrados por professores 

competentes no domínio de conteúdos de ensino e comprometidos com a educação de negros e não 

negros, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras que impliquem desrespeito e 

discriminação. 

Art. 6° Os órgãos colegiados dos estabelecimentos de ensino, em suas finalidades, 

responsabilidades e tarefas, incluirão o previsto o exame e encaminhamento de solução para 

situações de discriminação, buscando-se criar situações educativas para o reconhecimento, 

valorização e respeito da diversidade. 

§ Único: Os casos que caracterizem racismo serão tratados como crimes imprescritíveis e 

inafiançáveis, conforme prevê o Art. 5º, XLII da Constituição Federal de 1988. 

Art. 7º Os sistemas de ensino orientarão e supervisionarão a elaboração e edição de livros 

e outros materiais didáticos, em atendimento ao disposto no Parecer CNE/CP 003/2004. 

Art. 8º Os sistemas de ensino promoverão ampla divulgação do Parecer CNE/CP 003/2004 

e dessa Resolução, em atividades periódicas, com a participação das redes das escolas públicas e 

privadas, de exposição, avaliação e divulgação dos êxitos e dificuldades do ensino e aprendizagens 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e da Educação das Relações Étnico-Raciais. 



 

   
 

§ 1° Os resultados obtidos com as atividades mencionadas no caput deste artigo serão 

comunicados de forma detalhada ao Ministério da Educação, à Secretaria Especial de Promoção da 

Igualdade Racial, ao Conselho Nacional de Educação e aos respectivos Conselhos Estaduais e 

Municipais de Educação, para que encaminhem providências, que forem requeridas. 

Art. 9º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Roberto Cláudio Frota Bezerra 

 

Presidente do Conselho Nacional de Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

ANEXO 4 - RESOLUÇÃO SE Nº 66, DE 03 DE OUTUBRO DE 2006 
  
  
Dispõe sobre o processo de credenciamento, seleção e indicação de docentes para o 
posto de trabalho de Professor Coordenador, em escolas da rede estadual de ensino 

e dá providências correlatas. 
  
  

Considerando a importância da atuação do Professor Coordenador, junto à equipe 
escolar, no processo de: 
- integração curricular entre os professores de cursos, períodos e turnos diversos; 
- elaboração, implementação e avaliação da proposta pedagógica da escola; 
- aprimoramento do processo ensino-aprendizagem; 
- acompanhamento e avaliação do desempenho escolar dos alunos; 
- formação continuada dos docentes; 
- articulação das ações da coordenação pedagógica e otimização de recursos e parcerias com a 
comunidade; 
- dinamização de todos os espaços pedagógicos e integração dos trabalhos da escola, das equipes 
de Supervisão e da Oficina Pedagógica da Diretoria de Ensino, 

A Secretária da Educação resolve: 
Artigo 1º - As unidades escolares da rede estadual de ensino contarão com postos 

de trabalho destinados ao exercício das atribuições de Professor Coordenador, na seguinte 
conformidade: 

I – 1 (um) posto de trabalho para escola que apresente, no mínimo, 12 (doze) 
classes, distribuídas em dois ou mais turnos; 

II – 2 (dois) postos de trabalho para escola que apresente, no mínimo, 12 classes  
distribuídas em dois ou mais turnos diurnos, e mais, no mínimo, 10 classes no noturno. 

§ 1º – Na unidade escolar que comportar os dois postos de trabalho, a que se refere 
o inciso II deste artigo, o segundo Professor Coordenador deverá ter a atuação direcionada 
exclusivamente para o curso noturno.  

§ 2º- Na Escola de Tempo Integral, qualquer que seja a quantidade de classes do 
Ensino Fundamental funcionando em regime de 9 (nove) horas diárias, com o mínimo de 140 (cento e 
quarenta) alunos matriculados e freqüentes nessas classes, haverá, pelo menos, um posto de 
trabalho de Professor Coordenador, podendo a unidade fazer jus a mais postos de trabalho, se 
comprovar atendimento às condições previstas nos incisos I e/ou II deste artigo. 

§ 2º - No cômputo do número de classes da escola, para a definição do módulo 
referente ao posto de trabalho de Professor Coordenador, de que tratam os incisos I e II deste artigo, 
incluem-se as classes/salas de recurso da Educação Especial, as classes de escolas vinculadas, as 
da Educação de Jovens e Adultos – EJA, bem como as turmas de Telessalas, observada a 
proporcionalidade de, para cada 2 (duas) turmas, fazer corresponder 1 (uma) classe e, ainda, as 
classes em regime de 9 (nove) horas diárias da Escola de Tempo Integral, que serão contadas em 
dobro.  

Artigo 2º - Caberá ao docente designado para o exercício das atribuições de 
Professor Coordenador, como membro da equipe gestora: 

  
I - assegurar a integração das atividades de desenvolvimento e aprimoramento do 

plano de trabalho da escola, articulando as ações de docentes de cursos, modalidades e turnos 
diversos; 



 

   
 

  
II - acompanhar a execução e a avaliação das ações e metas fixadas pela escola em 

sua proposta pedagógica; 
III – garantir, planejar e liderar o desenvolvimento dos trabalhos realizados na escola, 

participando ativa, rotineira e diretamente das reuniões nas Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo – 
HTPCs; 

IV - estabelecer, juntamente com o Diretor da Escola, o horário das Horas de 
Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPCs, organizando a participação de todos os professores em 
exercício na unidade, de forma a assegurar o caráter coletivo dos trabalhos; 

V - acompanhar o trabalho dos professores, subsidiando-os com sugestões para a 
melhoria da prática docente e, nas Escolas de Tempo Integral, orientar os professores das oficinas 
curriculares de forma a assegurar que as atividades nelas desenvolvidas se apresentem dinâmicas, 
contextualizadas, significativas e prazerosas;  

VI - proceder, juntamente com os professores, à análise dos resultados da avaliação 
do desempenho escolar, através de seus indicadores, registrando e divulgando avanços e estratégias 
bem sucedidas, bem como identificando as dificuldades a serem superadas e propondo alternativas 
de otimização dos resultados; 

VII - coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de recuperação da 
aprendizagem, em especial da recuperação paralela, e também dos demais projetos implementados 
na escola; 

VIII - desenvolver ações que visem a ampliação e o fortalecimento da relação escola 
- comunidade. 

Artigo 3º - São requisitos para o exercício das atribuições de Professor Coordenador: 
I - ser portador de diploma de licenciatura plena; 
II – contar, no mínimo, com 3 (três) anos de experiência como docente da rede 

estadual de ensino; 
III - estar com vínculo docente na rede estadual de ensino, por ocasião da 

apresentação da proposta de trabalho e da designação. 
Parágrafo único - O docente readaptado poderá exercer as atribuições de Professor 

Coordenador na própria sede de exercício ou em outra unidade escolar, fazendo jus à remuneração 
correspondente à diferença entre a quantidade de horas de sua jornada/carga horária e a 
estabelecida na designação para o referido posto de trabalho, desde que, em qualquer caso, 
apresente prévia manifestação e autorização da C.A.A.S. da Secretaria de Estado da Saúde. 

Artigo 4º - Constituem-se componentes do processo de designação do docente para 
o posto de trabalho de Professor Coordenador: 

I – o credenciamento obtido pela aprovação em processo promovido pela Diretoria de 
Ensino, que consistirá de uma prova escrita; 

II –a apresentação de proposta de trabalho junto às escolas; 
III -a seleção e a indicação, pelo Conselho de Escola, na unidade escolar, da melhor 

proposta de trabalho apresentada; 
IV – a designação do docente indicado para o posto de Professor Coordenador, por 

ato de competência do Diretor de Escola, a ser publicado no Diário Oficial do Estado – D.O.E.. 
Artigo 5º - O credenciamento de docentes, de que trata o inciso I do artigo anterior, 

dar-se-á mediante processo a ser organizado, executado e avaliado por uma comissão designada 
pelo Dirigente Regional de Ensino, composta por Supervisores de Ensino e por Assistentes Técnico-
Pedagógicos. 



 

   
 

§ 1º - O processo de credenciamento de docentes poderá ser promovido e realizado, 
conjuntamente, por grupo de Diretorias de Ensino de regiões próximas, sendo que nenhuma Diretoria 
poderá integrar mais do que 1 (um) grupo. 

§ 2º - O credenciamento fornecido ao docente por uma Diretoria de Ensino terá 
validade somente para as unidades escolares de sua jurisdição ou, no caso de credenciamento 
realizado nos termos do parágrafo anterior, para as unidades escolares das jurisdições das Diretorias 
do mesmo grupo. 

§ 3º - Caberá ao Dirigente Regional de Ensino a publicação dos resultados do 
credenciamento no D.O.E. 

Artigo 6º - O processo de credenciamento deverá ocorrer preferencialmente durante 
o primeiro semestre do ano, ou a qualquer tempo, sempre que a Diretoria de Ensino constatar a 
necessidade de preencher postos de trabalho vagos e/ou se encontre com carência de docentes 
devidamente credenciados no último processo. 

§ 1º – A Diretoria de Ensino poderá deixar de promover anualmente processos de 
credenciamento de Professor Coordenador. 

§ 2º - O processo de credenciamento terá validade de 3 (três) anos, mantendo-se as 
designações feitas anteriormente à sua invalidação, desde que se verifique interesse na continuidade 
do Professor Coordenador em exercício. 

Artigo 7º - A abertura de inscrições para o processo de credenciamento para 
Professor Coordenador deverá ser realizada pela Diretoria de Ensino, por meio de edital publicado no 
Diário Oficial do Estado, com ampla divulgação em todas as escolas sob sua jurisdição. 

Parágrafo único – Deverão constar do edital: 
I – as condições para inscrição; 
II - a relação do número e escolas com vagas disponíveis; 
III - o período, o local e o horário para a inscrição e para a realização da prova de 

credenciamento; 
IV – os referenciais bibliográficos; 
V – a composição da prova; 
VI - o índice de acertos necessários para credenciamento; 
VII – o prazo para publicação de resultados; 
VIII – a indicação das datas e prazos para inscrição e apresentação de propostas de 

trabalho nas unidades escolares. 
Artigo 8º - O docente, que atenda as condições previstas nos incisos I e II do artigo 

3º desta resolução, poderá se inscrever e realizar a prova de credenciamento em quantas Diretorias 
de Ensino pretenda ser credenciado. 

Artigo 9º - Na avaliação e indicação do Professor Coordenador, a Diretoria de 
Ensino, por meio de sua comissão de Supervisores de Ensino e de Assistentes Técnico-Pedagógicos, 
deverá assessorar as unidades escolares no reconhecimento da: 

I - importância de escolhas conscientes; 
II - identificação das características organizacionais da escola e dos aspectos 

positivos e negativos de sua prática pedagógica; 
III - oportunidade de a escola poder contar com profissional capaz de inovar e 

promover mudanças, com vistas à otimização dos planos de trabalho no processo ensino-
aprendizagem. 

Artigo 10 - A proposta de trabalho, a ser elaborada pelo docente credenciado, 
deverá conter: 

 I - diagnóstico dos pontos críticos do processo ensino-aprendizagem, elaborado a 
partir dos indicadores de resultados educacionais da escola;  



 

   
 

II - atividades propostas para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do trabalho 
pedagógico da escola. 

Artigo 11 - No processo de seleção e indicação do Professor Coordenador na 
unidade escolar competirá ao Diretor de Escola: 

 I – organizar os procedimentos de análise das propostas apresentadas ao Conselho 
de Escola, coordenando e orientando a definição de critérios e de técnicas avaliatórias (entrevistas, 
debates etc.) que assegurem a indicação do profissional cuja qualificação e experiência atendam 
satisfatoriamente às necessidades e às expectativas da escola; 

II – assegurar, entre os critérios a serem considerados pelo Conselho de Escola, a 
valorização de certificados de participação em cursos promovidos pela Secretaria da Educação, em 
especial: Circuito-Gestão, Ensino Médio em Rede, Tecnologia e Informática na Comunicação – T.I.C., 
entre outros; 

III - orientar os docentes credenciados na elaboração de suas propostas de trabalho, 
que serão apresentadas ao Conselho de Escola, disponibilizando-lhes informações e dados sobre o 
desempenho dos alunos e as características da unidade escolar. 

Artigo 12 - Em caso de empate na avaliação das propostas apresentadas, deverá 
ser priorizada a proposta do professor titular de cargo ou estável que se encontre cumprindo horas de 
permanência, na condição de adido ou com carga horária não constituída. 

Artigo 13 – A carga horária da designação para o exercício das atribuições de 
Professor Coordenador será de 40 (quarenta) horas semanais, a serem cumpridas integralmente na 
unidade escolar, cabendo ao Diretor de Escola, mediante elaboração e fixação de horário, distribuí-
las por todos os turnos de funcionamento da escola, proporcionalmente à quantidade de classes em 
cada turno. 

§ 1º - O Professor Coordenador designado para atuar no período noturno, a que se 
refere o §1º do artigo 1º desta resolução, terá carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais, a 
serem cumpridas integralmente na unidade escolar. 

§ 2º - Para o Professor Coordenador da Escola de Tempo Integral, de que trata  o § 
2º do artigo 1º desta resolução, a designação dar-se-á pela carga horária de 30 (trinta) horas 
semanais, a serem cumpridas integralmente na unidade escolar, acompanhando o desenvolvimento 
de todas as oficinas curriculares, bem como orientando e liderando funcionários da escola para um 
trabalho educativo e recreativo, junto aos alunos, no intervalo compreendido entre o final das aulas do 
currículo básico e o início das atividades nas oficinas curriculares.  

§ 3º - Sem detrimento da carga horária de trabalho, estabelecida na forma prevista 
nos parágrafos anteriores, o Professor Coordenador poderá exercer a docência, ministrando aulas 
até o limite de carga horária máxima de 40 (quarenta) horas semanais. 

§4º Os Professores Coordenadores usufruirão período de férias regulamentares no 
mês de janeiro de cada ano, juntamente com seus pares docentes. 

Artigo 14– A manutenção da designação do Professor Coordenador na unidade 
escolar, com a recondução do docente, dar-se-á após a avaliação de seu desempenho, a ser 
realizada anualmente, por ocasião do início do ano letivo, pela Direção da unidade escolar e pelo 
Conselho de Escola, justificada com base no pleno cumprimento das atribuições previstas no artigo 2º 
desta resolução e devidamente registrada em ata.  

Artigo15 – A cessação da designação do Professor Coordenador da escola poderá 
ocorrer quando não aprovada sua recondução, nos termos do artigo anterior, ou a qualquer tempo, 
nas situações previstas no artigo16 desta resolução.  

Parágrafo único – Na hipótese do Professor Coordenador não corresponder às 
atribuições relativas ao posto de trabalho, a cessação da designação dar-se-á por decisão conjunta 



 

   
 

da Direção da unidade escolar, do Conselho de Escola e da Diretoria de Ensino, devidamente 
justificada e registrada em ata. 

Artigo16 - É vedada a substituição do ocupante do posto de trabalho de Professor 
Coordenador, devendo ocorrer designação de outro docente devidamente credenciado e indicado 
pelo Conselho de Escola, quando o professor designado tiver a designação cessada, em qualquer 
das seguintes situações: 

I – a seu pedido, mediante solicitação por escrito; 
II – a critério da administração, em decorrência de: 
a) não corresponder às atribuições do posto de trabalho, conforme prevê o disposto 

nos artigos 2º e 15 desta resolução; 
b) entrar em afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 dias; 
c) vir a perder o vínculo docente. 
Parágrafo único – O docente que tiver sua designação cessada, nas situações 

previstas no inciso I ou na alínea “a” do inciso II deste artigo, somente poderá ser novamente 
designado Professor Coordenador, da mesma ou de qualquer outra unidade escolar e Diretoria de 
Ensino, após se submeter a novo processo de credenciamento. 

Artigo 17 – O titular de cargo de Coordenador Pedagógico poderá, em todo e 
qualquer impedimento legal e temporário, por período superior a 30 (trinta) dias, ser substituído por 
um Professor Coordenador, a ser designado, pela carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 
durante o impedimento, desde que previamente credenciado pela Diretoria de Ensino e 
selecionado/indicado pelo Conselho de Escola, de conformidade com o previsto nesta resolução. 

Parágrafo único – A unidade escolar que seja órgão de classificação de um 
Coordenador Pedagógico deverá manter, em reserva, relação de docentes credenciados e 
selecionados, disponíveis para exercer, a qualquer tempo, no decorrer do ano, a substituição de que 
trata o caput deste artigo. 

Artigo18 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE – 35, de 08/4/2000 e a 
Resolução SE-50, de 14/7/2006. 

  
Notas: 
Revoga a Res. SE 35/00, à pág. 107 do vol. XLIX; 
Revoga a Res. SE 50/06; 
Alterada pela Res. SE n.º 78/06. 

  

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

ANEXO 5 – Questionário Aplicado 
 
 

Identificação: 
 

1 Idade 
(  ) Até 25 anos 
(  ) De 26 a 35 anos 
(  ) De 36 a  45 anos 

(  ) De 46 a 55 anos 
(  ) Mais de 56 anos 

 
2 Ensino Médio  
Curso________________________________ 
Instituição_____________________________ 
Local_________________________________ 
Ano de conclusão_______________________ 
 
3 Ensino Superior  
Curso________________________________ 
Instituição_____________________________ 
Local_________________________________ 
Ano de conclusão________________________ 
 
4 Pós-graduação lato-sensu  
Curso ________________________________ 
Instituição_____________________________ 
Local_________________________________ 
Ano de conclusão_______________________ 
Título do TCC_____________________ 
 
5 Mestrado 
Curso ________________________________ 
Instituição_____________________________ 
Local_________________________________ 
Ano de conclusão_______________________ 
Título da Dissertação_____________________ 
 
6 Doutorado 
Curso_________________________________ 
Instituição _____________________________ 
Local _________________________________ 
Ano de conclusão________________________ 
Titulo da tese____________________________ 
 
7 Último curso de Formação Continuada  
Curso_________________________________ 
Instituição ______________________________ 
Local __________________________________ 
Ano de conclusão_________________________ 
 
 
Dados Profissionais 
 

1. Anos de atuação na função: 
(  ) Até 1 anos 
(  ) de 1 a 3 anos 
(  ) de 3 a 6 anos 
 

 
(  ) 6 anos ou mais 
 

2. Tempo de serviço na mesma escola: 



 

   
 

(  ) Menos de 2 anos  
(  ) De 2 anos a 5 anos 
 

(  ) De 5 a 10 anos 
(  ) Mais de 10 anos 

3. A escola onde você atua atende a uma população de: 
(  ) Até 500 alunos  
(  ) De 501até 1000 alunos 

(  ) 1001 até 1500 alunos 
(  ) Mais de 1500 alunos 

 
 

4. Exerce outra atividade profissional concomitantemente.(  )sim (  )não 
 
 
Se acumula qual a situação ? 
 

(  ) Professor na rede estadual. 
(  ) Professor em outras redes 
(  ) Coordenador em outra rede 
(  ) Outro tipos de atividade educacional 
(  ) Outro tipo de atividade fora do âmbito educacional 

   (  ) Nenhuma das alternativas 
 

5. Sua situação funcional na rede estadual de educação é: 
 (  ) Cargo efetivo  
 (  ) Ocupante de Função Atividade  

 
6. Você se identifica como: 

 
(  ) Negro       (  ) Indígena 
(  ) Branco          (  ) Amarelo 
(  ) Pardo  
 

 
7.Você tem no seu convívio relação com pessoas negras? (  ) Sim (  ) Não 

 Em caso afirmativo, assinale o grau de envolvimento: 
(  ) Seus pais 
(  ) seu filho(a) 
(  ) Seu cônjuge 
(  ) Seu melhor amigo 
(  ) Colegas de trabalho 
(  ) Seu empregado(a) 
(  ) Seu superior hierárquico no trabalho 

 
 
 
8. O que o motivou participar dessa pesquisa? 

(  ) Afinidade com o tema da pesquisa 
(  ) Afinidade com a pesquisadora 
(  ) Desejo de aprender sobre o tema: História e Cultura afro-brasileira  
(  ) Preocupação em aprimorar sua prática 
(  ) Outros 
 

Especificar:___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
 

 
 
 



Quadro1 : Questionário 
 

Tema 1:  Coordenador Pedagógico frente às relações raciais  

 
 
Objetivo: 
 
 

Identificar o conhecimento que o professor 
coordenador pedagógico tem sobre as 
diferentes manifestações da cultura africana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P1 Você considera a sociedade brasileira racista 
em relação ao negro? 
(  ) sim 
(  ) não 
(  ) em parte 
  Por quê? 
________________________________________
__________________________ 
P2 Você já presenciou alguma atitude de 
preconceito e ou discriminação racial? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Não, mas já ouvi falar 
 Se você respondeu sim, relate como foi:  
________________________________________
________________________________________
___________________ 
P3 Marque com um X as personalidades ou  
expressões que você considera como 
relacionadas a manifestações da cultura afro-
brasileira. 
(  ) Machado de Assis 
(  ) Cruz e Souza 
(  ) André Rebouças 
(  ) Lampião 
(  ) Padre José Maurício 
(  ) Chico Mendes 
(  ) Abdias do Nascimento 
(  ) Gilberto Freire 
(  ) Milton Nascimento 
(  ) Padre Cícero 
(  ) Princesa Izabel 
(  ) Pelé 
(  ) Ana Maria Braga 
(  ) Antônio Carlos Magalhães 
(  ) Antônio Sérgio Guimarães 
(  ) Aleijadinho 
(  ) Camila Pitanga 
(  ) Oswaldo Cruz 
(  ) Castro Alves 
(  ) Zumbi 
(  ) Lundu 
(  ) Literatura oral 
(  ) Literatura marginal 
(  ) Romantismo 
(  ) Griôs 
(  ) Lenda do Saci 
(  ) Conto Casa Flor 
(  ) Poesia Marília de Dirceu 
(  ) A Moreninha 
(  ) Iracema 
(  ) Lenda da Iara 
(  ) Samba 



 

   
 

(  ) Pagode 
(  ) Rock 
(  ) Rap 
(  ) Maracatu 
(  ) Opera 
(  ) Moda de viola 
(  ) Forró 
(  ) Jongo 
(  ) Feijoada 
(  ) Cocada 
(  ) Cuscuz 
(  ) Bobó de camarão 
(  ) Bolo de Fubá 
(  ) Espiritismo 
(  ) Tanga 
(  ) Turbante 
(  ) Umbanda 
(  ) Candomblé 
(  ) Cuíca 
(  ) Chocalho 
(  ) Viola 
(  ) Berimbau 
(  ) Trabalho escravo 
(  ) Trabalho rural 
(  ) Tortura 
 Selecione três dessas manifestações ou 
personagens e escreva o que você pensa sobre 
elas: 
________________________________________
__________________________ 
 
P4 Veja a pauta de reivindicação dos negros e 
descreva o que você pensa, através dos itens: 
( C ) Concordo 
( D ) Discordo 
( CP ) concordo parcialmente 
 
(   ) Demarcação de terras quilombolas 
(   ) Isonomia salarial 
( ) Representação positiva do negro na mídia 
( ) Reconhecimento  social da cultura afro-
brasileira 
(  ) Reivindicação da dívida histórica da sociedade 
brasileira em relação ao negro 
(  ) Cotas no serviço público 
(  ) Campanha de prevenção e tratamento de  
doenças de doenças ocorridas majoritariamente 
na comunidade negra 
(  ) Desconstrução da representação do negro 
enquanto objeto sexual 
(  ) Reconhecimento e valorização dos padrões 
de beleza negra 
(   ) Cotas na universidade 
(  ) Ensino de cultura afro-brasileira nas escolas e 
universidades 
(  ) Reivindicação pela melhoria da qualidade de 
Educação pública 
(   ) Cumprimento da lei no caso de crimes de 
racismo e ou discriminação racial 
  Escolha um item de cada quesito escolhido 



 

   
 

(concordo, discordo, discordo parcialmente) e 
justifique sua resposta: 
________________________________________

__________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Tema 2: O Coordenador Pedagógico e a interpretação da Lei nº. 10.639/03. 

 

 
 
Objetivo: 
 
 

Analisar o conhecimento e domínio do 
professor coordenador sobre o ensino de 
história e cultura afro-brasileira tema da Lei 
10.639/03.  

 

 

 
 
P5 Você acredita no potencial da Educação em 
contribuir para o processo  de construção da 
identidade étnica dos alunos? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Em parte 
 Por quê? 
________________________________________
_________________________ 
P6 Você acha que as legislações educacionais 
anti-racismo são eficientes para estimular a 
discussão desses temas na 
escola?____________ Quais leis  você tem  
refletido? 
________________________________________
_________________________ 
P7 Relacione os temas relativos ao Ensino de 
História e Cultura Brasileira  à lista das 
disciplinas. Qual delas você julga mais pertinente 
a esse conteúdo:  
  

(1) Português 
(2) Matemática 
(3) História 
(4) Geografia 
(5) Ciências 
(6) Ensino Religioso 
(7) Educação Física 
(8) Artes 
(9) Temas transversais (ética e cidadania) 
(10) Nenhuma das disciplinas 

 
(  ) Demarcação de terras quilombolas 
(  ) Anemia falciforme 
(  ) Literatura Africana 
(  ) Trabalho escravo 
(  ) Escravidão 
(  ) Racismo contemporâneo 
(  ) Cultura africana 
(  ) Música erudita africana 
(  ) Samba de raiz 
(  ) Religião africana   
(  ) Obras barrocas de Aleijadinho 
(  ) Êxodo rural 
(  ) Migração pós abolição 
(  ) Discriminação racial 
( ) Estatística da situação do negro na sociedade 
brasileira 
(  ) Personalidades negra atuais 
(  ) Heróis negros 
(  ) Movimentos negro 
(  ) Políticas de ação afirmativa 
( ) Contribuição de línguas africanas para a 
formação do português do Brasil 
Escolha três dos conteúdos acima e descreva 



 

   
 

como você tem encaminhado trabalhos com 
essas temáticas: 
________________________________________
________________________________________
___________________ 
P8 De acordo com sua prática, quais os aspectos 
positivos em trabalhar com o ensino de História e 
Cultura Afro brasileira? Enumere-os. 
________________________________________
__________________________ 
P9 De acordo com sua prática, quais os aspectos 
negativos em trabalhar com o ensino de História e 
Cultura Afro brasileira? Enumere-os. 
________________________________________
__________________________ 
P10 Você conhece a Lei 10.639? Se conhece, já 
discutiu na escola com os professores? 
________________________________________
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

Tema 3: Coordenador Pedagógico e a prática pedagógica. 

 

 
Objetivo: 

 

Identificar como o professor pedagógico 
compreende sua prática em relação ao ensino 
de história e cultura afro-brasileira e as 
implicações da legislação federal anti-racismo 

 
 
 
 
 

P11 Como você procede diante de atitudes 
discriminatórias na sala de aula e na escola, 
quando um aluno  se refere a outro 
pejorativamente: ironizando sua cor, sua pele e 
seu cabelo ou seja seu pertencimento étnico?  

 
 
 
P12 Você já presenciou cenas de racismo 

entre professores ou funcionários na escola? 
(  ) Sim  
(  ) Não 
Se a resposta foi positiva, relate-as: 
___________________________________

__________________________ 
 
P13 Você se lembra de ter recebido alguma 

orientação para trabalhar o racismo ou a História 
e Cultura Afro-brasileira  no magistério e ou na 
graduação? 

___________________________________
________________________________________
____________________ 

 
P14 Você recebeu algum tipo de formação 

para trabalhar com a temática acima, promovida 
pela Secretaria de Educação? Qual você 
considera mais 
relevante:________________________________
________________________________________
__________________ 

 
 P15 Você recebeu material para trabalhar 

relações raciais ou o Ensino de História e Cultura 
Afro brasileira? Se recebeu, quais são eles e 
como  tem  utilizado: 
________________________________________
________________________________________
__________________ 

 
 
 
P16 Como você conduz a prática da 

formação contínua nos HTPCs em relação à 
História e Cultura Afro-Brasileira? Qual a 
receptividade dos 
professores?_____________________________
___________________________ 

 
P17  Como você avalia os alunos negros de 

sua escola, sintetizando em uma frase e ou em 
poucas palavras: 
________________________________________
________________________________________
___________________ 

 
 



 

   
 

 
ANEXO 6: Questionário respondido 
 
 

 

 
QUESTIONÁRIO 

 
1)  Idade 
(  ) Até 25 anos 

(  ) De 26 a 35 anos 

( x ) De 36 a  45 anos 

(  ) De 46 a 55 anos 

(  ) Mais de 56 anos 

 

2) Ensino Superior  
Curso: Letras 

Instituição: Particular 

Local: São Paulo 

Ano de conclusão: 1990 

 
3)  Último curso de Formação Continuada  
Curso: Pedagogia 

Instituição: Particular 

Local: São Paulo 

Ano de conclusão: 2006 

 

4)  Anos de atuação na função: 
(  ) Até 1 anos 

(  ) de 1 a 3 anos 

(  ) de 3 a 6 anos 

 

 

( x ) 6 anos ou mais 

 

5)  A escola onde você atua atende a uma população de: 
( x ) Até 500 alunos; 

(  ) De 501 até 1000 alunos; 

(  ) 1001 até 1500 alunos; 

(  ) Mais de 1500 alunos; 

Pseudônimo: Sujeito 1    Musa 



 

  
 

 

6) Sua situação funcional na rede estadual de educação é: 
( x ) Cargo efetivo  (   ) Ocupante de Função Atividade  

 
7)  Você se identifica como: 
(  ) Negro       (    ) Indígena 

( x ) Branco          (    ) Amarelo 

(  ) Pardo  

 
8)  Você considera a sociedade brasileira racista em relação ao negro? 
( x) sim 

(  ) não 

(  ) em parte 

Por quê? 

R: Todas as raças inclusive a negra têm um comportamento racista em relação ao negro. 

 
9) Você já presenciou alguma atitude de preconceito e ou de discriminação racial? 
( x ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não, mas já ouvi falar. 

  
10) Selecione três manifestações ou personagens da História e Cultura Afro- Brasileira e 
escreva o que você pensa sobre elas: 
R: Castro Alves – grande poeta que retratou o sofrimento da raça; 

Machado de Assis – Um representante da raça que lutou muito e conseguiu como auto-didata – 

fazer registros importantes de valores sociais e psicológicos de uma época; 

Feijoada – símbolo de uma época em que os negros ‘’se viravam’’  para comer. 

 

11) Veja a pauta de reivindicação dos negros e descreva o que você pensa, por meio dos 
seguintes itens: 
 

( C ) Concordo; 

( D ) Discordo 

(CP) concordo parcialmente; 

 

 

 

 



 

  
 

a.( D ) Demarcação de terras quilombolas; 

b. ( D ) Isonomia salarial; 

c. ( C ) Representação positiva do negro na mídia; 

d. ( C  ) Reconhecimento  social da cultura afro-brasileira; 

e. (CP) Reivindicação da dívida histórica da sociedade brasileira em relação ao negro; 

f. ( D ) Cotas no serviço público; 

g. (C) Campanha de prevenção e tratamento de doenças ocorridas majoritariamente na 

comunidade negra; 

h. ( C  ) Desconstrução da representação do negro como objeto sexual; 

i. ( C  ) Reconhecimento e valorização dos padrões de beleza negra; 

j. ( D  ) Cotas em universidades; 

k. ( C ) Ensino de cultura afro-brasileira nas escolas e universidades; 

l. ( C ) Reivindicação pela melhoria da qualidade de educação pública; 

m.(C ) Cumprimento da Lei no caso de crimes de racismo e ou de discriminação racial; 

 
Escolha um item de cada quesito escolhido (concordo, discordo, discordo parcialmente) e 
justifique sua resposta: 
R:CP-Reivindicação da dívida social quando se fala em justiça no Brasil é tudo muito delicado... 

D-Cotas-não negros como seres incapazes de concorrer comigo por uma vaga na faculdade ou por 

um cargo público. 

C-Cumprimento da lei em caso de crime ou discriminação: deve ser cumprido em e para qualquer 

raça! 

Quanto à melhoria na qualidade de ensino: quanto à melhoria do ensino deve ser oferecido a 

qualquer raça! 

 

12) Você acha que as legislações educacionais anti-racismo são eficientes para estimular a 
discussão desses temas na escola? Sobre quais leis  você tem  refletido? 
Ainda causa constrangimento em alguns professores tocar nesse assunto. 

 
13) Escolha três conteúdos e descreva como você tem encaminhado trabalhos com essa 
temática: 
R:Alguns itens podem e devem ser trabalhados em mais de um componente curricular. 

 

14) De acordo com sua prática, quais aspectos são considerados positivos em trabalhar o 
ensino de História e Cultura Afro-Brasileira? Enumere-os. 
R: Resgatar a cultura, valorizando a miscigenação cultural. 

 
 



 

  
 

15) De acordo com sua prática, quais aspectos são considerados negativos em trabalhar  o 
ensino de História e Cultura Afro-Brasileira? Enumere-os. 
R: Não vejo aspectos negativos, a não ser que seja a única explorada. 

 

16) Você conhece a Lei 10.639/03? Se conhece, já discutiu na escola com os professores? 
R: Conheço. Não apliquei em sala. 

 

17) Como você procede diante de atitudes discriminatórias na sala de aula? E na escola 
quando um aluno  se refere a outro pejorativamente: ironizando sua cor, sua pele e seu 
cabelo ou seja seu pertencimento étnico?  
R: Acredito que o preconceito venha de casa e não é natural da criança. 

 

18) Você recebeu algum tipo de formação para trabalhar com a temática acima promovida 
pela Secretaria de Educação? Qual você considera mais relevante:  
R:São Paulo Educando pela Diferença para Igualdade. 

 
 
19) Você recebeu material para trabalhar relações raciais ou, ainda, sobre o ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira? Se recebeu, quais são eles e como  tem  utilizado? 
 
R: Os professores receberam cartilhas e aplicaram com as turmas. 

 

20) Como você conduz a prática de formação continuada nos HTPCs em relação à História e 
Cultura Afro-Brasileira? Qual  é a receptividade dos professores? 
 
 
R: Sempre deixo uma hora para a multiplicação das OTs. 

 

 

 

 

 


