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2 O município de São Paulo e as desigualdades entre as populações negra e
indígena
2.1 Descrição populacional de São Paulo por raça/cor
Em 2000, São Paulo abrigava mais de três milhões de negros, segundo o pesquisador
Marcelo Pa ixão 3 . Esse dado é interessante, entre outros motivos porque se costuma dizer que
São Paulo abriga pessoas de várias origens étn icas. Todavia, os negros representam 30,2 %
dessa população, e a média no Estado de São Pau lo é de 24%. Os resultados do Censo de
2000 indicam que, em relação a 1991, houve um pequeno aumento da parcela negra da
popu lação e uma diminuição da branca (de 70% para 67,5%), e que a parcela da população
amarela e indígena permaneceu praticamente igual (2,2%).
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Quando se analisa a composição e distribuição da população do município de São Paulo por
raça/cor, pode-se observar que as maiores concentrações deste grupo estão na periferia da cidade, em locais que, historicamente, recebem poucos investimentos de políticas públicas, tanto em
saúde, moradia, educação, quanto em transporte, cu ltura ou lazer. A tabela abaixo mostra como
se configura a popu lação, de acordo com as subprefeituras.
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T.1. Distribuição da população por sexo e raça/cor, segundo as subprefeituras do município de São Paulo/2000 (em porcentagem)

Homens

Subprefeituras

Mulheres

Brancos

Negros (1)

Demais (2)

Total

Brancas

Negras (1)

Demais (2)

Total

66,3

31,5

2,2

100,0

68,7

29,2

2,2

100,0

78,0
67,9

18.4

3,6

100,0

79,2

17,2

3,5

100,0

28,0

4, 1

100,0

69,2

26,7

4,1

100,0

Campo Limpo

55,9

42,9

1,2

100,0

58,3

40,5

1,2

100,0

Casa Verde/
Cachoeirinha

66,8

31, 1

2,2

100,0

67,5

30,3

2,2

100,0

Cidade Adernar

54,7

43,9

1,4

100,0

56,8

41,9

1,3

100,0

Cidade Tiradentes

48,3

51,4

0,3

100,0

51,0

48,8

0,2

100,0

1
M_UNIC[PIO DE
PAULO

1 SAO

Aricand uva
1 Butantã

Ermelino Matarazzo

65,5

32,6

1,9

100,0

67,6

30,7

1,7

100,0

Freguesia/Brasilandia

63,7

35,5

100,0

0,7

100,0

47,8

51,4

100,0

66,0
49,9

33,3

Guaianazes

0,8
0,7

49,5

0,6

100,0

lpiranga

73,3

22,6

4,0

100,0

75,7

20,5

3,8

100,0

ltaim Paulista

50,2

48,9

0,9

100,0

53,4

45,8

0,9

100,0

ltaquera

61,4

37,2

1,4

100,0

63,8

35,0

1,2

100,0

Jabaquara

64,7

29,7

5,6

100,0

66,2

28,2

5,6

100,0

Lapa

85, 1

11,9

3, 1

100,0

86,4

11, 1

2,5

100,0

M'Boi Mirim

51,3

48,1

0,5

100,0

53,8

45,6

0,5

100,0

Moóca

86,0

11, 1

2,9

100,0

87,2

10,2

2,6

100,0

Parelheiros

49,2

49,8

100,0

52,3

46,6

1, 1

100,0

Penha

71,2

26,5

0,9
2,2

100,0

73,8

24,2

2,0

100,0

Perus

58,0

41,5

0,5

100,0

61, 1

38,4

0,5

100,0

Pinheiros

91,9

5,0

3,0

100,0

89, 1

7,5

3,3

100,0

Pirituba

68,9

30,3

0,8

100,0

70,5

28,6

0,9

100,0

Santana/Tucuruvi

81,9

15,4

2,7

100,0

83,3

14,2

2,6

100,0

Santo Amaro

82,8

13,1

4,1

100,0

83,0

12,8

4, 1

100,0

São Mateus

64,3

34,8

0,9

100,0

66,2

32,7

1, 1

100,0

São M iguel

54,3

44,7

1,0

100,0

57,0

42,1

0,9

100,0

Sé

77,9

15,9

6,2

100,0

78,7

15,5

5,8

100,0

Socorro

54,0

44,7

1,3

100,0

57,8

41, 1

1, 1

100,0

Tremembé/Jaçanã

67, 1

31,2

1,6

100,0

70,2

28,3

1.4

100,0

Vila MariaNila
Guilherme

73,0

25,9

1, 1

100,0

75,2

23,7

1,0

100,0

Vila Mariana

84,5

6,4

9, 1

100,0

83,5

7,7

8,8

100,0

Vila Prudente/Sapopemba

72,0

26,6

1,4

100,0

74,2

24,4

1.4

100,0

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000; Fundação SEADE.
(1) População parda e preta (2) População amarela e indígena
Nota: as pessoas que não declararam cor foram distribuídas proporcionalmente

Nota-se que população branca é maioria em todas as subprefeituras, principalmente nas áreas mais centrais, como Pinh eiros, Vila Mariana, Moóca, com proporção superior a 80%, que
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se reduz à medida que se afasta para as regiões mais periféricas, chegando a quase 50% em
Parelheiros, Cidade Tiradentes ou Guaianazes, por exemplo. Por outro lado, observa-se aumento
da população negra nessas regiões, ou seja, nas primeiras áreas ela corresponde a apenas 10% da
população total e cresce nas demais regiões, chegando a 50% nas últimas áreas citadas. Já as populações amarela e indígena concentram-se em algumas subprefeituras: 9, 1 % na Vila Mariana;
6,2%, na Sé; e 5,6%, no Jabaquara - é bastante baixa nas áreas periféricas.

2.2 Considerações sobre a situação educacional da população negra no município de
São Paulo
Segundo dados analisados pela Fundação SEADE - Fundação de Sistema de Aná lise de Dados,
disponibilizados pelo IBGE, o município de São Paulo tinha, em 2003, 1.263.140 crianças de Oa 6
anos, em idade de cursar a educação infantil, enquanto no ensino fundamental, dos 7 a 14 anos,
este número chegava a 1.342.549, e entre jovens de 15 a 24 anos, 1.864.918. Alguns dados
dessa Fundação sobre a situação educacional em São Pa ulo não têm o recorte raça/cor, porém,
os que o têm são suficientes para mostrar que as desigualdades verificadas, nacionalmente, entre
brancos e negros, também existem em São Paulo.

T.2. Anos de instrução por raça/cor para população com mais de 10 anos de idade
Brancos

Negros (pardos+ pretos)

Amarelos, indígenas ou
sem declaração

Sem instrução ou com menos de um ano
de instrução

3,7

6,8

4,8

1Oou 11 anos de instrução

8,2

6, 1

-

12 anos ou mais de instrução

18,7

4,0

14,7

Anos de instrução

Esta tabela permite observar que entre a população com 1O anos e mais, entre as pessoas sem
instrução, ou com menos de 1 ano de estudos, a porcentagem de negros é quase duas vezes
maior que a de brancos. Com relação aos mais altos níveis de escolaridade, a situação se inverte
- na população com 10 ou 11 anos de estudo, os negros correspondem a um percentual 25% inferior ao dos brancos, e quase 80% inferior na população com mais de 12 anos de estudo. Podese constatar, então, que mais uma vez a população negra está em desvantagem, seja qual for a
instrução. Com relação às populações indígena, amarela ou que não declararam a cor, embora
não seja possível saber quais são os índ ices correspondent es, podemos afirmar que têm condição
melhor do que a população negra, mesmo sendo numericamente muito inferior.
Outro dado alarmante refere-se aos índices de ana lfabetismo que comprovam a mesma situação acima. E quando se analisa as disparidades em nível nacional, os dados se repetem.
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T.3. Taxas de analfabetismo da população negra nas subprefeituras do município de
São Paulo
Índices

Subprefeituras

Baixo analfabetismo (índices até 2,5%)

Nenhuma subprefeitura

Médio índice de analfabetismo (2,5% a
"',5%)

1

1

A•to analfabetismo (índices de 7,5% a
10%)
Altíssimo índice de analfabetismo (acima

I de 10%)

Sé, Vila Mariana, Pinheiros, Santana!fucuruvi, Aricanduva, Casa Verde/
Cachoeirinha, Cidade Adernar, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo,
Freguesia/Brasilândia, lpiranga, ltaim Paulista, ltaquera, Jabaquara, Lapa,
Moóca, Penha, Pirituba, Sant o Amaro, São Mateus, São Miguel, Socorro,
Vila MariaNila Guilherme, Vila Prudente/Sapopemba
M'Boi Mirim, Campo Limpo, Butantã, Perus, Tremembé/Jaçanã e Guaianazes

Parelheiros

Nenhuma subprefeitura apresentou um baixo índice de analfabetismo, os menores percentuais
de analfabetismo4 da popu lação negra referem-se a Sé, Vila Mariana, Pinheiros, Santana!Tucuruvi,
com índice de analfabetismo médio. Nas outras 15 subprefeit uras, as taxas de analfabetismo de
negros atingi ram de 5,0% a 7,5%. Nas periferias das zonas su l, oeste, norte e leste, como M'Boi
Mirim, Campo Li mpo, Butantã, Perus, Tremembé/Jaçanã e Guaianazes, o índice de analfabetismo
é alto, entre 7, 5% e 10,0%. A situação é ainda mais grave na subprefeitura de Parelheiros, onde
o índice de analfabetismo é bastante elevado - 10,8% da capita l.

T.4. Taxas de analfabetismo da população branca nas subprefeituras do município de
São Paulo
lndices

Subprefeituras

Baixo analfabetismo (índices até 2,5%)

Pinheiros, Lapa, Vila Mariana, Santo Amaro, Sé, Santanaffucuruvi e Moóca

Médio índice de analfabetismo (índices de Aricanduva, Butantã, Campo Limpo, Casa Verde/Cachoeirinha, Cidade
2,5% a 7,5%)
Adernar, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Freguesia/Brasilândia,
OBS: o maior índice regist rado nesta faixa foi Guaianazes, lpiranga, ltaim Paulista, ltaquera, Jabaquara. Lapa, Penha,
Pirituba, Socorro, Tremembé/Jaçanã, Vila MariaNila Guilherme, Vila Mariana,
6,5%
Vila Prudente/Sapopemba, Parelheiros, M'Boi Mirim, Perus, São Miguel,
Guaianazes e São Mateus
Alto índice de analfabetismo (índices de Nenhuma subprefeitura
7,5% a 10%)
Altíssimo índice de analfabetismo (acima de Nenhuma subprefeitura
10%)

4
Conselho da Condição Feminina/Fundação SEADE. Perfil das Mulheres no Município de São Paulo. São Paulo: Conselho da Condição
Feminina/SEADE, 2004.
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Já a situação da população branca é muito diferente - sete subprefeituras do município de
São Paulo têm índice de analfabetismo baixo, inferior a 2,5%. Nas demais subprefeituras, mesmo nos extremos da cidade, como Parelheiros, M'Boi Mirim, Perus, São Miguel, Guaianazes e
São Mateus, onde se reg istram as maiores taxas de analfa betismo, os valores para brancos não
ultrapassaram 6,5% . Estes dados confirmam as denúncias, feitas pelo Movimento Negro, de que
mesmo na periferi a a situação da população branca é melhor do que a do negro.

VOCÊ SABIA?
A MÍDIA DISCRIMINA A POPULAÇÃO NEGRA

Outro tema fundamental a ser debatido é o papel da mídia na construção da identidade racial de
brancos e negros. Teóricos como Muniz Sodré e Joel Zito Araújo5, que estudam a relação entre negros
e mídia no Brasil, trazem grandes contribuições ao tema. Sodré alerta que a vivência democrática da
educação e da cultura, hoje, não pode somente distribuir nos meios de comunicação e redes estatais
o bolo de uma cultu ra já pronta e dada. Como se ela fosse imutável e bastasse fazer uma mínima
redistribuição para determinados grupos. Para ele, a real riqueza social e a liberdade de criação social
estão no reconhecimento da multiplicidade de pontos da geração de saber, que está tanto na cultura
européia, quanto na maneira como os subalternos, os excluídos, lidam com o território, com o dia-adia. Sodré afirma que a mídia e o mercado banalizam a problemática que envolve as relações raciais
no Brasil, argumentando que o racismo na mídia é mantido pela negação, pelo recalcamento, pela
estigmatização e pela indiferença profissional.
O cineasta e jornalista Joel Zito Araújo, no livro e no documentário A negação do Brasil, a
presença do negro na telenovela brasileira (2000), demonstra (a partir de uma pesquisa que
abrangeu um período de 34 anos - de 1963 a 1997) a existência e persistência de racismo nas
telenovelas brasileiras. Araújo baseou-se nas telenovelas da Rede Globo.
Vamos imaginar um dia na vida de uma pessoa negra? Ao ligar a TV, ela se depara com um
mundo de onde é excluída, no qual (quase) todas as pessoas das propagandas são brancas, as
apresentadoras de programas infantis são brancas (quase todas loiras!), as cri anças são brancas,
as personagens com destaque nas novelas são (quase) todas brancas. Ao fazer a sua lição, ela
encontra nos livros didáticos e paradidáticos figuras e personagens brancas. Os negros, quando
aparecem, representam papéis de escravos, ladrões, pobres ou profissionais desqualificados.
Passando por uma banca de jornal, a pessoa negra verá que (com raríssimas exceções)
todos os modelos de beleza, as "celebridades" nas revistas são, geralmente, brancas, assim
como as personagens de revistas infantis. A maioria dos outdoors e das propagandas im-

5
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Os estudos apresentados neste item foram citados na dissertação de mestrado de Rosália Estelita Diogo, defendida em Belo Horizonte.
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pressas estampa pessoas brancas. O documentário Kiara 6 mostra essa realidade de maneira
bastante eficaz e é fundamental que ele balize as reflexões metodológicas dos ed ucadores
nas salas de aula.
Dentro do ambiente escolar, o professor acaba reproduzindo o padrão t radicional da sociedade. Como sujeito, isso é compreensível, ainda que não seja aceitável, mas não como educador.
Dessa forma, o silêncio que perpassa os conflitos étnico-raciais na sociedade é o mesmo que
ampara o preconceito e a discriminação na escola . Muitas vezes, os professores silenciam diante
de situações de discriminação e de manifestações de preconceito racial. Esse comportamento funciona como legitimação dos preconceitos, dando liberdade às crianças brancas para continuarem
discriminando. Nesse contexto, crianças brancas e negras acabam assimilando esse imaginário
racista e reproduzindo a crença na superioridade dos brancos e inferioridade dos negros. A escola
tende a afastar de si a responsabilidade por algo que incomoda (no caso, a discriminação) e, para
encontrar algum "culpado", na maior parte das vezes atribui essa responsabilidade ao próprio
aluno negro ou sua família.

2.3. Considerações sobre a situação educacional das populações indígenas no município de São Paulo

Embora de modo diferente do negro, a população indígena também vivencia dificuldades de
acesso à educação, especialmente uma educação de acordo com os seus preceitos.
No Estado de São Paulo existem, atualmente, cerca de cinco mil indígenas vivendo em 28 aldeias, de acordo com a Funai. Os povos guarani, terena, kaigang e krenak estão dist ribuídos em
comunidades na região centro-oeste, no Vale do Ribeira, na capital, além do litoral norte e sul
do Estado. Os pankararus, que moram e trabalham na capital, soma m aproximadamente 1.500
pessoas, originárias de Pernambuco. Além desses, moram na região metropolitana de São Paulo
os fulni-ôs, xavantes, xucurus, xucuru-kariris e pankararés. Ainda segundo a Funai, a maior população do Brasil é dos guarani, com cerca de 40 mil pessoas, que têm parentes próximos em todo
o Cone Sul Americano, notadamente no Paraguai e na Argentina. Atualmente existem, em São
Paulo, três aldeias guaranis, duas em Parelheiros e uma no Jaraguá.
Segundo a Funai estadual, os guaranis vivem em áreas territoriais muito pequenas, em média
20 hectares, que dificultam a sua subsistência pelos meios tradicionais desté grupo. Os guaranis

6 Kiara, corpo de rainha. Fruto do projeto SOS Racismo, este curta foi produzido, em 200 1, pela ONG pernambucana Djumbay em parceria com a produtora de vídeo Lembadilê e apoio do governo do Estado. Este documentário mostra a vida de uma menina negra que está
descobrindo a sua identidade racial. Ela observa as diversas situações que colocam a pessoa negra em situação de inferioridade, e o nãoreconhecimento de seu valor. Kiara convida o espectador em geral, e os professores em particular, a refletirem na situação de crianças e adolescentes afro-brasileiros em uma sociedade ainda preconceituosa em relação às suas origens étnicas. De maneira bastante eficaz, mostra os
danos que esta visão unilateral pode causar na construção da identidade negra . É fundamental que o alerta deste vídeo oriente as reflexões
metodológicas em sala de aula. http://www.tulane.edu/- latinl1b/RESTRICTED/Afronoticias/2004_ 1217.txt, acessado em 22/07/2006
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dedicam-se ao artesanato como forma de obter recursos, embora essa alternativa não satisfaça
integralmente as suas necessidades. Por isso são necessários programas institucionais de apoio.
Atualmente os guaranis estão incluídos no Programa Renda Mínima, implantado em 2001.
Além das dificu]dades de sobrevivência, os povos indígenas precisam lidar com outros problemas, como os relacionados às políticas educacionais oferecidas a eles, que nem sempre valorizam
as suas diversidades socioculturais, de modo a garantir respeito à sua cultura e organização social,
ensinando seu idioma, além do português. Para as lideranças, esta aprendizagem é vital, como
11

se pode apreender do depoimento de Rosa no Karaí Jekupé:
não podemos abandonar nossa
língua. Só através dela é que nossa vida tem sentido ... Assim, com o objetivo de elaborar uma
...

11

•

educação mais adequada, as lideranças mobilizaram-se e propuseram a construção de espaços
nos quais pudessem reafirmar e fortalecer as raízes e a autonomia do seu povo. Segundo Marcos
Tupã, uma das lideranças: Nossas crianças não estão acostumadas com a escola ... nosso povo
11

não tem o costume de escrever... mas agora é preciso, é muita coisa chegando na aldeia, é a
televisão, é gente que vem visitar... ". Assim, os Centros de Educação e Cultura Indígena - CECI
foram construídos para atender a esta demanda. Segundo a Secretaria de Educação, a finalidade
de constituir estes espaços foi promover atividades adequadas ao reavivamento dos costumes e
valores indígenas, para reavivar a tradição e cu ltura guaranis.
Os CECls atendem três aldeias: Tenonde Porá, no Morro da Saudade, Parelheiros, com uma
população de 501 indígenas e 207 crianças, de O a 6 anos; Krucutu, em Parelheiros, com 160
indígenas e 83 crianças, de O a 6 anos; e a Aldeia Jaraguá, no Jaraguá, com 247 indígenas e 67
crianças, de O a 6 anos.

VOCÊ SABIA'?
Marcos legais sobre a questão indígena
A Constituição Brasileira de 1988 reconhece o direito dos indígenas de manter a sua ident idade cultural, conforme o Artigo 21 O: "o uso de suas línguas maternas e processos próprios de
aprendizagem, cabendo ao Poder Público proteger as manifestações das culturas indígenas".
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB t raduz o preceito constitucional nos
seguintes termos: O § 3.º do Artigo 32 "assegura às comunidades indígenas a utilização de suas
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem". O Artigo 78 afirma que a educação
escolar para os povos indígenas deve ser intercultural e bilíngüe, visando a "reafirmação de suas
identidades étnicas, recuperação de suas memórias históricas, valorização de suas línguas e ciências, além de possibilitar o acesso às informações e aos conhecimentos valorizados pela sociedade
nacional".
Já o Referencial Cu rricular Nacional para as Escolas Indígenas - RCNEI atenta para as especificidades desse ensino, orientando o tratamento de questões decorrentes da pluralidade cultu ral,
20
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numa perspectiva que preserva as origens culturais e permite a introdução e ampliação de possibilidades de intercâmbio intelectual, social, econômico, artístico e científico com outras culturas.
Revela também uma preocupação com as diferenças individuais que estabelecem ritmos variados
de aprendizagem entre educandos, em um mesmo grupo, sugerindo o trato com o conhecimento
e as formas de comunicação em diferentes níveis.
Há uma deliberação do Conselho Estadual de Educação n.º 35/03, em seu art. 4. 0 , que estabelece: "Na organização das escolas, de que trata a presente deliberação, deverão ser consideradas
as práticas socioculturais, econômicas e religiosas da comunidade indígena específica, bem como

sua forma de produção do conhecimento e métodos de ensino - aprendizagem".
Assim, os princípios contidos nas leis respaldam a construção de uma nova escola que respeite
o desejo dos povos indígenas por uma educação que valorize as suas tradições culturais, dando
acesso a conhecimentos e práticas de outros grupos e sociedades.
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3 A LDB/Lei n.º10.639/2003 como marco da luta anti-racista na educação
Durante muito tempo acreditou-se que a experiência de discriminação racial, na sala de aula,
teria como sujeitos, geralmente, professor versus aluno e, uma vez ocorrida a discriminação, uma
das possibilidades 'seria a sanção penal do professor acusado. Contudo, a experiência concreta
evidenciou os limites desta equação.
De fato, não se trata de um conflito apenas entre indivíduos, mas sim entre o Estado e uma
parcela significat iva da população brasileira - no mínimo 47,3%, segundo o IBGE/PNAD 2003.
Além disso, tão ou mais importante do que punir comportamentos individuais, é necessário promover políticas públicas e educacionais que garantam o princípio da igualdade racial.
A Constituição (art. 206) e a LDB (art. 29) aludem às expressões "pleno desenvolvimento
da pessoa" e "desenvolvimento integral da criança", respectivamente. A Unesco - Organização
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultu ra inclui a Declaração Universal Sobre a
Diversidade Cultural, que considera a identidade cultural um direito fundamenta l do ser humano.
Desse modo, as reivindicações relativas à identidade, voltadas aos conteúdos curricu lares, visam
satisfazer simultaneamente dois objetivos fundamenta is: 1) assegurar o pleno desenvolvimento
do alunado negro, contribuindo para diminuir a hostilidade etnocêntrica estabelecida pelo espaço escolar em detrimento dos não-brancos. E, conseqüentemente, 2) melhorar a qualidade do
serviço público denominado educação. Deve-se levar em conta que o currícu lo é uma construção
sociocultura l e histórica, entendido como a totalidade das relações que se estabelecem na escola
em interação com a sociedade.
Assim, pode-se pensar, que mais do que disseminar um possível sentimento de tolerância, o sistema educacional pode, e deve, preparar os indivíduos para vivenciar a valorização da diversidade
humana, tomando-a em sua devida dimensão - um dos maiores patrimônios da humanidade.
Mais do que punir é necessário, e possível, prevenir. Tanto quanto combater a discriminação,
é preciso promover a igualdade racial, conforme o parecer7 elaborado pela professora Petronilha
Beatriz Gonçalves e Silva, aprovado por unanimidade pelo Conselho Nacional de Educação CNE, dos quais emanam as diretrizes de aplicação da LDB/Lei n.º 0.639/03. Essa lei atende as
reivind icações antigas do Movimento Negro e também assegura o que diz na constitu ição8 , que
o ensino de História do Brasil deveria levar em conta as contribuições das diferentes culturas e
etnias para a formação do povo brasileiro, especia lmente indígena, africana e eu ropéia. A LDB/Lei
n.º 10.639/2003 define claramente as reivindicações da popu lação negra ao afirmar que: "Nos

estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o
ensino sobre História e Cultura Afro-brasileira".
Não há dúvida quanto à intenção deste artigo da LDB, que é estimular ações para combater o

7

Parecer CNE/ CP 003/2004

8

Constituição de 1988.
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racismo e as discriminações que atingem particularmente os negros, e leva r os sistemas de ensino
a formarem professores capazes de intervir nos conflitos e decorrências do racismo . Só assim será
possível uma sociedade dem ocrática e igualitária.
A LDB/Lei n.º 10.639/2003, como já mencionado, coroa uma trajetória de luta que tem sido
travada pelo Movimento Negro em suas reivindicações por políticas educacionais afirmativas. Há
muito tem po essas proposições são f eit as aos gestores públ icos, mas o começo de t udo ocorreu
com a Marcha Zumbi dos Pal mares, em 1995, que entregou um documento com várias reivindicações da população negra. Este movimento, altamente articulado, permitiu ações de cunho
afirmativo que começam a ser implementadas no interior do Estado, ainda que timidamente. Em
seguida houve a produção dos Parâmetros Curriculares Naciona is - PCN, em 1997, que inclui
no caderno intitulado Pluralidade Cultural a questão da diversidade étn ico-racial e cultural. Os
avanços na publicidade governamental, como já comentado, são notáveis, principalmente na
" publ icidade" do MEC. Cri ou-se uma coordenadoria na SEF - Secretaria de Ensino Fundamental
do M EC, para desenvolver com as comunidades quilombolas ações educacionais. Estabeleceu-se
diversos crité rios de ava liação do livro didático, entre eles o preconceito racial, considerado um indicador negativo. Para o CNE - Conselho Nacional de Educação foram nomeados representantes
de negros e indígenas. Além disso, elaborou-se o programa Diversidade Étnica na Universidade.
Houve, ainda, a publicação do livro Superando o racismo na sala de aula

9

.

Nunca é demais repetir que tais ações só são construídas por meio de uma incansável organização do Movimento Negro, que se articu la nas mais diferentes esferas da sociedade, principalmente nos sistemas educacionais e políticos, propondo, exigindo e definindo políticas púb licas
de igualdade racia l. Fazem parte dessa luta a criação do Movimento Neg ro Unificado - MNU, em
1978; a in stituição do 20 de novembro como dia de luta; as denúncias no centenário da abolição,
em 1998; a já citada marcha Zumbi dos Pa lmares, em 1995 e, mais recentemente, a organização
na Conferência de Durban, 2001.
Entre os grandes desafios apresentados à sociedade brasi leira no século XXI, um dos mais important es - t alvez o maior- é a ampliação de uma participação justa e igu alitária pa ra negros e indígenas, em todos os campos de atuação, dos quais destaca-se o acesso à educação. Apesar dos
avanços verificados, a discriminação racial é ainda um dos mais graves problemas sociais enfrentados por milhares de crianças, jovens, adultos e idosos. Além de um problema social, é também
econômico, pois aca rreta um incomensurável cust o direto e indireto aos sujeitos envolvidos e ao
Est ado. Por isso, a aprovação da LDB/Lei n.º 10.639/2003 é uma das mais importantes conquist as
da luta anti-racista na sociedade brasil eira . Admin istradores de sistemas de ensino, mantenedores, professores e todos os que elaboram, executam e avaliam programas educacionais e planos
inst itucionais e pedagógicos devem conhecer o texto desta lei e suas diretrizes. Assi m, poderão
favo recer a implementação dessas iniciativas através da articu lação do Movimento Negro com os

9

MUNANGA, Kabengele (org.) Superando o racismo em sala de aula. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica,

2001 .
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sistemas, da incorporação de ações relativas a ela no orçamento público e da inclusão de seus objetivos no PPA - Plano Plurianual da União, dos Estados e Municípios, além de conhecer, divulgar
e produzir conhecimento que colaborem na instituição integral da lei.

3.1. A cidade de São Paulo no contexto da LDB/Lei n. º 10.639/2003

Considerando o contexto nacional sobre a implementação de políticas públicas que beneficiam
a população negra, São Paulo tem produzido algumas ações importantes, embora fragmentadas
e incipientes. No entanto, é necessário sempre enfatizar que tais ações resultam da organização
da população negra, por meio do Movimento Negro.
São Paulo sempre foi palco de muitos modos de organização do Movimento Negro. Um dos
mais antigos é O Manelick, primeiro jornal negro da cidade, publicado em 1916. Um ano depois
foi fundado o Centro Cívico Palmares. Em 1945, ex-militantes da Frente Negra Brasileira inauguraram a Associação do Negro Brasileiro e, em 1948, surgiram a Frente Negra Trabalhista e a
Cruzada Social do Negro Brasileiro. Joselina da Silva 10 considera este período rico em atividades
dirigidas ao tema:
"( ... ) naquele momento de abertura política, a cidade de São Paulo via ser criada
a Cruzada Social e Cultural do Preto Brasileiro, o Centro de Cultura Luiz Gama
e a Frente Negra Trabalhista. Outra organização fundada naquele período foi a
Associação do Negro Brasileiro (ANB), uma das estudadas por Fernandes (1971 )
no projeto Unesco e por Andrews (1991). Também em São Paulo foram criados
vários jornais, dentre eles, o Alvorada, o Niger, o Novo Horizonte, o Mundo Novo, A
Tribuna Negra, além da revista Senzala (Bastide, 1971; Andrews, 1991; Hanchard,
1988). Muitos clubes sociais que se espalhavam pelo interior do estado se fortaleceram a partir daí. Outra iniciativa foi a fundação do Teatro Experimental do Negro
(TEN) de São Paulo, por Geraldo Campos, que após conhecer Abdias Nascimento
no Rio, levou-o para a capital paulista. Dos muitos eventos ocorridos em São Paulo,
poderíamos destacar aquele que a cidade de Campinas sediou, em dezembro de
1945: o Congresso Cultural e Artístico dos Negros Campineiros, promovido por
dois grupos, os Ferroviários e a União Cultural Artística e Social do Negro. Sob a
coordenação de Constâncio Vitorino Filho, tinha como objetivo 'debater os problemas ligados à situação do negro e traçar normas de ação em prol da elevação
cultural econômica, social e política do elemento afro-brasileiro' (Senzala: 30). A
independência em relação aos partidos políticos; a unificação das organizações dos
negros, visando o desaparecimento de todos os preconceitos contra a comunidade
negra e a ascensão cultu ral e econômica dos negros foram algumas das conclusões
às quais chegaram os participantes daquele conclave" . (2003:220)
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Em 1975 o Movimento Negro apoiou as lutas de libertação nacional travadas no continente
africano. Surgiram, então, várias entidades de combate ao racismo como Centros de Estudos da
Cultura, Federação das Entidades Afro-brasileiras do Estado de São Paulo, associações e grupos
teatrais.
Em 1977, ocorrem manifestações de revolta pelo assassinado do estudante Robson S. Luz
e pela discriminação sofrida por quatro jovens atletas no Clube Regatas Tietê. Nos rastros dessas denúncias foi criado, em 1978, o Movimento Negro Unificado (MNU) que, em Assembléia
Nacional, aprovou um documento que reconhece o Dia Nacional de Consciência Negra, 20 de
novembro, em memória do herói negro Zumbi dos Palmares, e não mais o 13 de maio, como
referência ao Movimento Negro.
Em 1984 nasceu um dos primeiros órgãos, dentro do Estado, para cuidar das questões relacionadas à discriminação racial: o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade
Negra. Criado por ação política dos negros, marcou de forma inovadora o combate ao racismo
na cidade de São Paulo, com repercussão em todo o Brasil. Uma das áreas de maior preocupação
do Conselho é a educacional que, desde o início, desempenha relevante papel na mudança da
abordagem da educação - seus membros colaboram na estruturação do Grupo de Trabalho para
Assuntos Afro-brasileiros da Secretaria de Educação do Estado que, por sua vez, foi responsável
pelo projeto Salve 13 de Maio 7 11, feito pela maioria das escolas estaduais do Estado, entre 1986 e
1988. Este projeto tornou São Paulo pioneiro na iniciativa de induzir as escolas a adotarem livros,
cujo conteúdo não seja discriminatório.
Vale ressaltar que esse trabalho foi tese de mestrado da atual coordenadora do Grupo Étnicocultural, Rachel de Oliveira, em 1992. Ela destacou a importância da mediação do professor no
uso do material didático. Anal isando os relatórios de atividades de escolas públicas de São Paulo,
considerando o material didático que visava combater o racismo, Oliveira (1992) pôde captar, em
certas escolas, atividades contrárias à proposta de intervenção, como a humilhação de crianças
negras, colocando-as para representar o papel de escravas.
Posteriormente, outros órgãos foram criados na prefeitura de São Paulo, dentre eles a CONE Coordenadoria Especial do Negro12, com a função de formular, coordenar, acompanhar, sugerir e
implementar políticas públicas para atender necessidades específicas da população negra e, dessa
forma, superar a desigualdade racial no município. Destacam-se também a implementação do
quesito cor - Portaria 696/90 - no Sistema de Informação da Secretaria Municipal de Saúde, feito
por profissionais da área de saúde da mulher, e a instituição de grupos na Secretaria de Educação
para tratar das relações raciais no currículo escolar, com enfoque na formação de professores.
Dentre as atividades dedicadas à promoção da igualdade racial produzidas na cidade de São

11 Salve 13 de maio? São Paulo: IMESP, 1986, publicação destinada a subsidiar o trabalho pedagógico dos professores de História do Brasil
na rede estadual de São Paulo. Discute problemas raciais no pais, destacando o " dia da abolição" e a necessidade de recuperar a identidade
cultural da comunidade negra. ln: Negro e educação: 3.0 concurso de dotações para pesquisa: boletim bibliográfico - Serviço de Informação
e Documentação, 2003.
12

Lei Municipal n.º 11.321 , de 22 de dezembro 1992.
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Paulo, entre 2001 e 2004, estão a criação de um espaço específico dentro da Secretaria de
Educação para tratar do tema. Esses espaços geraram atividades extremamente importantes para
a discussão das relações raciais, de modo geral, e para a educação, de modo mais específico. A
seguir, algumas ações pedagóg icas atuais nas gestões municipais dão uma idéia dos movimentos
da política de superação da desigualdade racial.
Uma das atividades de destaque nesse âmbito, a Formação de Formadores - Grupo dos 500,
consistiu num espaço mensal, no qual reuniam-se as equipes pedagógicas das coordenadorias.
Esses encontros tinham a finalidade de problematizar as três diretrizes da Secretaria: Qualidade
Social da Educação; Democratização da Gestão; e Democratização do Acesso e Permanência.
Em alguns momentos, especialistas e representantes do Movimento Negro discutiram com o
grupo, como convidados. Outra ação bastante relevante para essa política foi a elaboração da
cartilha Nem mais, nem menos: iguais 13 , voltada à formação de orientadores nas salas de leitura . Ainda com cunho formativo, o 2. º Seminário Desafios das Políticas Públicas de Promoção

da Igualdade Racial14 , dirigido a professores de todos os níveis, e o 2. º Encontro de Literatura
Africana e Brasileira 15 , que contou com a participação de vários literatos e escritores africanos de
língua portuguesa.
Dentre as ações de maior repercussão no processo de implementação da LDB/Lei n.º 10.639/2003
estão a organização de uma Bibliografia afro-brasileira, composta por 34 títulos distribuídos a todas as escolas de ensino fundamental da rede, em 2004, num total de 30 mil volumes de literatura infanta-juvenil e estudos sociológicos. Infelizmente, as escolas de educação infantil não foram
incluídas na iniciativa. Além da distribuição da bibliografia, um curso de formação envolveu 1.600
educadores das 31 coordenadorias - professores, orientadores de sala de leitura, educadores da
educação infantil, coordenadores pedagógicos e diretores - com o objetivo de trabalhar com a
literatura recebida e ampliar o conhecimento desses profissionais em relação à temática racial. Em
2006 a secretaria adquiriu mais 12 títulos que serão acrescentados à bibliografia anterior, e posteriormente disponibilizados a todos os níveis educacionais da rede, inclusive a educação infantil.
Ainda como ações que incluíram reflexões e debates sobre o tema das relações étn ico-raciais
ocorreu o VI Cong resso Municipal de Educação, em 2005 no qual educadores apresentavam
suas experiências de trabalho referentes às relações étnico-raciais e a 1ª Conf erência Municipal
de Educação Leitura de Mundo, Letramento e Alfabetização: Diversidade Cu ltura l, Etnia, Gênero
e Sexualidade, em 2004, ambas com caráter mais consultivo procuravam colaborar para um
novo paradigma curricular. Todas atividades de extrema importância na medida em que são
promovidas pelo estado, às vezes em parcerias com instituições, que objetivam instaurar institucionalmente o t rabalho com a promoção da igualdade racial.

13 Cartilha com ilustrações, explicações objetivas e espaços para exercícios, lançada pela Coordenadoria Especial da Mulher e Secretaria
Municipal de Educação de São Pau lo, em 2003.
14 Políticas de Promoção da Igualdade Racial: exercitando a definição de conteúdos e metodologias. CE ERT - Centro de Estudos das
Relações de Trabalho e Desigualdades, s/d.
15
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Em 2005 e 2006, a Secretaria Municipal da Educação promoveu algumas atividades, como
o curso História e Cultura Afro-brasileira: Ensinar e Aprender na Diversidade, realizado pelo
M useu Afro Brasil e coordenado pelo seu Núcleo de Educação, em parceria com esta secret ar a. Aproximadamente 100 professores participaram do curso, que foi organizado em torno
do acervo do museu e cujo foco foi conhecer um Brasil que considera a matriz africana um
componente importante na sua formação. Para compree nder a comp lexidade das re lações
étnico-raciais no contexto nacional, durante o curso procurou-se compreender como a diversidade africana e suas matrizes ajudaram a construir não só a sociedade brasileira, mas também sua cultura e identidade. Esses conteúdos, até então, eram praticamente desconhecidos
pelo sistema de ensino, em qualquer um de seus níveis. Porém, uma vez apreendidos poderão
altera r a condição de desigualdade educacional das crianças e jovens negros, no país.
Está em andamento o curso A Cor da Cultura - Capacitação de Professores sobre a História e
Cultura Africana e Afro-brasileira, que pretende incentivar as crianças e os jovens negros a afirmarem a sua identidade. Partindo do refere ncial positivo de personagens importantes para a história
do Brasil, o curso prevê três etapas e conta com o apoio do Canal Futura e da SEPPIR. Envolve
400 educadores que tiveram acesso ao material didático e dados históricos, como personalidades
negras que lutaram pela liberdade e contra o racismo. O projeto produziu 56 programas audiovisuais, em exibição no Canal Futura, e material didático para ser utilizado por crianças e adolescentes. Durante um pequeno curso, os professores aprendem a trabalhar com o material educativo
preparado especialmente para este projeto, que inclui programas de televisão, jogos e livros.
Ciente desta movimentação proporcionada pela rede de ensino, por meio de materiais, encontros e cursos de formação, é importante ressaltar que o percentual de professores atingidos pelas
formações sobre a temática racial ainda é tímido, não passando de 1/1 O do total de professores
da rede municipal de São Paulo. Isto indica que a tarefa está em sua fase inicial e precisa de investimentos mais consistentes para se tornar uma política efetiva e eficaz.
Todas as ações apontadas são extremamente importantes ao desenvolvimento de políti cas de
promoção da igualdade racial. Contudo, ainda fa lta muito para atingir a situação adequada, apesar da urgência que esse trabalho impõe à sociedade brasileira, particularmente à cidade de São
Paulo que, embora seja pioneira nesse tipo de ação, ainda carece de densidade e vontade política
para atender plenamente a demanda. Espera-se que os resultados do Projeto Trilhas Negras e
Indígenas, descrito a seguir com mais detalhes, possa estabelecer inúmeras ações positivas que
intervenham na realidade da população negra, tanto infantil quanto juvenil, súbmetida cotidianamente a constrangimentos em uma sociedade que, de acordo com o Art. 2. 0 da LDB, deveria ser
"inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana".
Uma pesquisa entre Unesco, MEC e Observatório de Violência nas Escolas, publicada no jornal
Folha de S. Paulo, em 1.º de maio de 2006, sobre as formas de violência presentes na escola que
gera m tensões e dificuldades pedagógicas, aponta a necessidade de formação e acompanhamento de trabalhos desenvolvidos por esses estabelecimentos, pois uma das formas de violência
encontrada foi a discriminação racial.
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T.5. Formas de violência encontradas na escola por raça/cor
Violência

Pretos

Pardos

Indígenas

Brancos

Já foram xingados pela cor da pele

21,5%

6,1 %

10,4%

5,5%

13%

3,8%

4,8%

2,2%

Já foram discriminados pela cor da pele

De acordo com a reportagem, 21,5% dos alunos pretos e 6, 1% dos alunos pardos já foram
insultados por causa da cor da pele, e 13% dos pretos e 3,8% dos pardos já foram discriminados
por isso. Em relação aos indígenas, 4,8% já foram discriminados pela cor da pele e 10,4% foram
xi ngados pelo mesmo motivo. Entre os brancos, apenas 2,2 % disseram ter sido discriminados
pela cor da pele e 5,5% foram destratados por igual motivo. Essa observação direta da realidade assusta, pois constata-se que, mesmo diante de tão contundentes problemas, as políticas de
formação de professores não considere a temática étnico-racial como um aspecto relevante na
construção de uma sociedade equânime.
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4 . PROJETO TRILHAS NEGRAS E INDÍGENAS
Abaixo, o detalhamento da metodologia utilizada para sistematiza e analisar os dados. Os
principais objetivos do projeto são:
• Obter informações das escolas da rede (CEI, EMEI, EMEF, EJA e CECI) sobre os motivos
que contribu em e/ou facilitam a implementação das Diretrizes Curricu lares Nacionais para
a Educação das relações ttnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira
e Africana;
• Verificar se as escolas desenvolvem estratégias para trabalhar as diretrizes;
• Aprofundar o conhecimento da Secretaria Municipal de Educação sobre os desafios impostos
pela implementação da Lei.
• Publicar material considerando os resultados obtidos, a fim de colaborar na superação das
dificuldades apresentadas.

4.1. Descrição do processo
Como já relatado na apresentação, o projeto foi desenvolvido em três etapas: a primeira resumiu-se à consulta às escolas e foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação. Instituiu
a Semana de Debate sobre a Educação das Relações Étnico-raciais na Rede Municipal de Ensino,
em que as escolas deveriam responder duas questões, coletivamente, também já mencionadas: 1)"Quais são os motivos que contribuem e/ou dificultam a implementação das Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-brasileira e Africana?"; 2) "A escola já inclui, ou incluirá, os princípios contidos nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino de
História e Cultura Afro-brasileira e Africana no Projeto Pedagógico da Escola em 2006? Descreva
as ações em desenvolvimento ou as que estão sendo propostas". As respostas, armazenadas em
um CD-ROM pelas coord enadorias, foram posteriormente enviadas à Secretaria que as remet eu
ao CEERT para sist emat ização, análise e publicação, respectivamente, da segunda e terceira etapas do projeto.
Para este trabalho o CEERT contou com uma equipe composta por uma doutora em psicologia
social (USP); duas psicólogas graduadas - uma pela USP e outra pela PUC-S~; uma pesquisadora
com especia lidade em relações raciais; duas pedagogas - uma graduada pela USP com especialização em educação infantil, outra mestre pelas UFMS e doutoranda em educação pela USP;
uma psicanalista, editora de livros; e um especial ista em análise de dados quantitativos. Rachel
de Oliveira coordenou o projeto pela Secretaria Municipal de Ed ucação. A técnica da Secretaria
Municipal de Educação, Rosana de Souza, também colaborou no processo, participando de algumas reuniões para discutir os materiais que seriam utilizados.
A metodologia de trabalho consistiu nos seguintes procedimentos:
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1) Pré-análise do material recebido

. leitura das 509 respostas;
. estruturação de alguns eixos indicadores de uma metodologia para inclusão e análise das
propostas de tratamento da diversidade humana e cultural;
. destacar as respostas mais significativas;
. elaborar um quadro analítico, alocando as respostas nos pré-eixos temáticos.
2) Reuniões para teste de categorias

Para definir as categorias de análise, todas as equipes receberam uma co letânea aleatória de
respostas de diferentes níveis educacionais e de coordenadorias, com a fina lidade de apontar os
aspectos que mais chamaram a atenção, sempre considerando as perguntas da consulta. Depois
das leituras individuais, cada membro apresentava as suas considerações. Relacionava-se os destaques e se discutia a pertinência de cada item levantado, que era, então, separado como uma
possível categoria. Este procedimento foi feito vá rias vezes até que as categorias começaram a
se repetir, indicando um esgotamento. No final, elegeu-se seis categorias, consideradas de maior
relevância para explicitar as duas questões feitas na consulta. Para cada categoria eleita, vários
itens eram apontados.
3) Categorização das respostas e quantificação das respostas
4) Levantamento bibliográfico para aprimoramento e entendimento das respostas
Esta fase abordou:

. materiais de referência dos professores da rede municipal, em especial o PP e o PEA;
. referenciais educacionais;
. Parâmetros Curriculares de Educação;
. pareceres;
. as Diretrizes Curriculares Étnico-racia is elaboradas pelas secretarias da Educação do Mato
Grosso do Sul, Salvador e Belo Horizonte.
5) Visita a escolas
6) Entrevistas com gestores públicos, ex-gestores e professores da rede municipal
7) Organização dos dados qualitativos
8) Análise qualitativa das respostas

As respostas resultaram em seis categorias: Participação das escolas; Sobre a LDB/Lei n.º
10.639/2003 e as diretrizes; Dos professores; Das re lações; Das experiências; e Perspectivas e projetos para 2006. Para cada categoria foram eleitos vários itens a ela relacionados. Por exemplo, na
categoria Sobre a LDB/Lei n.º 10.639/2003 e as diretrizes, as respostas tratam de conhecimento
ou desconhecimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnicoraciais, motivos que contribuem para a implementação, motivos que dificultam a implementação
das diretrizes e motivos apresentados para não dificultar a implementação das diretrizes. A seguir,
as categorias e todos os itens incluídos em cada uma delas.
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5 RESULTADOS DA CONSULTA
Nesse primeiro momento, os resultados quantitativos serão priorizados. Num segundo momento, algumas questões apontadas pelas consultas da rede municipal de educação de São Paulo
serão analisadas de modo qualitativo, como elementos que facilitam ou dificultam a implementação da LDB/Lei n.º 10.639/2003 e suas diretrizes.
O foco principal do projeto foram as questões abertas feitas às escolas. Este tipo de consulta
tem algumas particularidades. Segundo Mattar 16 (1994), entre elas está o fato de que respostas a
questões abertas são menos objetivas, já que o respondente pode divagar e até mesmo fugir do
assunto. Além disso, são mais onerosas e demoradas para ser analisadas do que os outros tipos
de questionários (método parecido com o utilizado, já que as questões chegaram às escolas por
meio do Diário Oficial) e esbarram nas dificuldades de redação ou na preguiça de escrever.
Ao analisar as respostas desta pesquisa foi possível encontrar algumas situações parecidas com
as apontadas por Mattar. Algumas escolas deram mais de uma resposta à mesma questão, outras
não responderam a questão diretamente. Consideramos, durante as leituras, todas as respostas
que, mesmo de modo indireto, estavam relacionadas às questões. Apenas as respostas absolutamente desvinculadas das perguntas não foram consideradas. Isto resultou, às vezes, em um
número elevado de respostas sobre um ponto, e um baixo número de resposta, sobre outro.
Embora fossem apenas duas questões, a leitura das respostas possibilitou, como já mencionado,
seis categorias e 35 itens distribuídos entre elas. O modo das respostas variou muito, pois algumas
foram bastante objet ivas, enquanto outras trouxeram várias informações e considerações que extrapolaram as questões. Outras, ainda, foram superficiais e genéricas. Privilegiamos a análise qualitativa, procurando registrar todas as informações que pudessem ser consideradas uma resposta.
Com relação à porcentagem das respostas, apenas a categoria 1, Participação das escolas,
foi analisada em relação ao panorama geral, isto significa que foram feitas comparações em relação ao total de 509 respostas. Para os outros itens das demais categorias, as porcentagens foram
feitas com relação ao panorama específico de respostas em um determinado item de cada categoria, pois, como já apontado anteriormente por Mattar, as respostas abertas não são objetivas.
E os itens, construídos para agrupar informações extras das respostas das escolas, correspondem
ao universo das escolas que responderam ao item que nem sempre foi perguntado. Isso faz com
que as comparações só sejam possíveis dentro de cada item.
Ao ser instigada pela consu lta, a escola apresenta temores, suspeitas, resistência, às vezes de
modo explícito, às vezes subliminarmente. Isto merece uma leitura cuidadosa e atenta do que eles
querem dizer sobre o assunto. Algumas respostas revelam o desconhecimento subjacente a este
tema como imped it ivo do trabalho:
"A ignorância e o medo. Ignorância sobre a situação dos negros, sobre sua história, sua cultura e principalmente ignorância sobre as relações entre brancos e

16

MATIAR, F. N. Pesquisa de marketing: metodologia, planejamento, execução e análise. 2 ed. São Paulo: Atlas. 1994.
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negros na nossa sociedade. Tanto desconhecimento gera atitudes que, movidas
muitas vezes por atos inconscientes, reforçam ainda mais o preconceito. Ignorar
a diferença, ignorar a palavra 'negro' com medo de ofender ou humilhar as crianças, como se houvesse algum motivo para isso, são exemplos de at itudes que
desconsideram a questão racial e não protegem as crianças; ao contrário, dificultam a construção da auto-estima e da identidade das crianças negras".

Outras apresentam fatores externos à escola para a existência do preconceito, m uitas vezes
culpabilizando as famílias:
"Realizamos o trabalho: 'Eu e a comunidade' buscando através de problematizações, sempre in iciadas com a criança, a percepção de seu entorno e o quanto
ele e sua família, principalmente a família, são responsáveis por visões mais ou
menos preconceituosas".

Assi m como as questões abertas apresentam particularidades que dificultam a análise do material, elas também têm vantagens, pois est imulam a cooperação; deixam o respondente mais à
vontade; cobrem pontos além das quest ões fechadas; influenciam menos os respondentes do que
as perguntas com alternativas previamente estabelecidas, exigem menor tempo de elaboração;
proporcionam comentá rios, explicações e esclarecimentos sign ificativos para se interpretar e analisar e, principalmente, evitam o perigo, no caso das questões fechadas, de o pesqu isador deixar
de relacionar alguma alternat iva signif icativa no rol de opções (Mattar, 2004).
Portanto, todas as respostas, com maior ou menor grau de compreensão sobre o tema, revelam o grande desafio que enfrentarão os gestores na implementação da Lei.

5.1. PANORAMA GERAL DAS RESPOSTAS
A consulta recebeu 509 respostas provenientes de 491 escolas da rede municipal de ensi no.
Abaixo, o número de escolas participantes de acordo com as suas respectivas coordenadorias:

TOTAL DE RESPOSTAS ENVIADAS

Total de escolas
1
da Rede Municipal ...___ _ _ _ _ _~

Total de consultas
recebidas

1

o

500

1000

1500

Quantidade de respostas
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Estes dados indicam uma baixa participação das escolas, pois a rede municipal de ensino de
São Paulo tem 1.490 escolas de educação infantil, compostas por CEI, EMEI e dezessete CCI/
CI PS - Centros de Convivência Infantil I Centros Integ rados de Proteção e Saúde. Já o ensino
"'undamental conta com 457 escolas. Oito dessas unidades também atendem o ensino médio e
21 , os CEUs - Cent ros Educacionais Unificados, totalizando 1.968 unidades escolares. Deste total,
apenas 25% das escolas participou da consulta. Além deste percentual, também se pode constatar, com base em outras experiências, que algumas regiões, como o Butantã, participam pouco
de atividades que tratam da temática étnico-racial. Sugere-se uma investigação mais detalhada
dos motivos desta atitude.
As coordenadorias que mais participaram foram Pirituba, Jaçanã/Tremembé e São Mateus, que
soma ram 51 % do tota l de respostas. As que menos enviaram respostas foram as coordenadorias
do But antã, Santo Amaro e Campo Limpo - 1,3% do total.
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~---
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i
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O nível ou modalidade escolar que mais participou da consulta foi a educação infantil, responsável por 60% das respostas enviadas, seguida do ensino fundamental, 39% . A modalidade
educacional de jovens e adultos totalizou menos de 1 %. Não houve respostas do ensino médio,
nem da modalidade educacional indígena.
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5.2 AS RESPOSTAS ORGANIZADAS NAS CATEGORIAS E SEUS ITENS

CATEGORIA 1- Participação das Escolas

Itens: participação por região, participação por coordenadoria, participação por nível ou modalidade escolar; área em que a escola se situa.
1 Participação por região
Comparativamente às demais regiões, a zona leste apresentou 49% das respostas. A segunda
região mais respondente, a zona norte, deteve 24% . O número de respostas da zona leste é quase seis vezes maior em relação à zona sul, responsável por somente 8% das respostas.
2 Participação por coordenadorias
As coordenadorias que mais participaram foram Pirituba, Jaçanã!Tremembé e São Mateus, que
somaram 51 % do total de respostas. As que menos enviaram respostas foram as coordenadorias
do Butantã, Santo Amaro e Campo Limpo, que somaram 1,3% do total.
3 Participação p or nível e/ou modalidade
O nível ou modalidade escolar que mais participou da consu lta foi a educação infantil, responsável por 60% das respostas enviadas, seguida do ensino fundamental, 39% . A modalidade
educacional de jovens e adultos totalizou menos de 1%. Não houve respostas do nível escolar do
ensino médio, nem da modalidade educacional indígena.
4 Area em que a escola se situa
Seis por cento, ou seja, 32 escolas consideraram importante informar que o seu estabelecimento situava-se na parte urbana da cidade.

CATEGORIA li -A LDB/Lei n.º 10.639/2003 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-raciais

Itens: Conhecimento da lei e das diretrizes, desconhecimento, motivos que contribuem para a
implementação, motivos que dificultam a implementação, não existem dificuldades, motivos para
não trabalhar com a lei e as diretrizes.
1 Conhecimento da lei e das Diretrizes Curriculares
Apenas 46 das respostas enviadas pelas escolas afirmaram conhecer as Diretrizes Curriculares.
Destas, 84% já utilizavam-nas como subsídio para os traba lhos na escola e
2 Desconhecimento da lei e das Diretrizes Curriculares
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Das 142 respostas que abordam este item, 88% colocaram que passaram a conhecer a diretriz
depois da Semana de Debate sobre a Educação das Relações Étnico-raciais na Rede Municipal de
Ensino instituída pela Secretaria.

3 Motivos que contribuem para a implementação da LDB
Dentre os motivos que contribuem para a implementação da LDB/Le i n .º 10.639/2003, as
respostas variaram enormemente. No total, 987 respostas agrupadas em 22 subitens. Além disso, cada escola apresentou mais de um motivo que contribuiu para a implementação da Lei.
Destacando a relevância atribuída pelas escolas ao trabalho com a diversidade, 24% das respostas
citaram este aspecto, bem como a importância de desconstruir os estereótipos relacionados a negros e índios - 20% das citações. A necessidade de se construir um projeto pedagóg ico voltado
à formação de cidadãos foi citada em 15% das respostas. Vários outros elementos foram lembrados, ainda que de modo disperso, revelando o reconhecimento das escolas da legitimidade do
tem a, embora este reconhecimento não venha acompanhado de ações efetivas.
4 Motivos que dificultam a implementação das Diretrizes Curriculares
Dentre os motivos mais relevantes que dificultam a implementação da lei estão a falta de
formação, 38% das respostas, e a falta de material, 26,7%. Novamente cada escola apresentou
mais de um motivo, mas a falta de material geralmente estava associada à falta de formação. Os
outros motivos foram bastante diversificados, desde o argumento que o t rabalho com o tema
pode reforçar a discriminação (4%), até o questionamento que culpabiliza o próprio negro como
agente discriminador (2%). Destacou-se também a família como reproduto ra de preconceitos
(34%) e a pobreza.
5 Não há dificuldades para a implementação das Diretrizes Curriculares
Apenas seis respostas afirmaram que não há elementos que dificultam a implementação da lei.
6 Motivos para não trabalhar a LDB/L ei n. º10.63912003 e as Diretrizes Curriculares
Houve 65 respostas diretas sob re os motivos para não trabalhar a lei. Apesar de esta questão
esta r diretamente ligada às perguntas recebidas, o fato de serem perguntas abertas possibil itou
às escolas responder o que consideram mais conveniente e procedente. Destas, 44% revelaram
não ter tido tempo para trabalhar a Lei; 30,7% destacaram que não existem, ou não deveriam
existir, atividades com esse fim; 9,3% argumentaram que a lei não surgiu 'como demanda dos
professores e alunos; 11 % disseram que o tema está incluído de modo implícito; e 5% apresentaram outras justificativas.
CATEGORIA Ili - DOS PROFESSORES
Itens: formação externa (fora da escola), formação interna (na escola), formação conjunta
entre educadores e famílias, material didático e bibliografia.
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1 Formação externa (fora da escola)
As escolas consideram a formação facilitadora da implementação, solicitaram mais encontros
externos, criticaram as políticas atuais de formação e elogiaram os momentos em que participaram de atividades externas de formação. Em 82 % das respostas destacou-se a importância da
formação inicial ~u continuada. Seis por cento das respostas apontaram a falta de pa lestras e
mesas de debates; 4,5% criticaram a metodologia das formações ofe recidas e 3% elogiaram a
formações recebidas, mencionando o CEERT e a Secretaria Municipal de Educação como formadores.

2 Formação interna (na escola)
A respeito de formação na escola, a instituição da Semana de Debate sobre a Educação das
Relações Étnico-raciais na Rede Municipal de Ensino possibi litou, além das informações sobre a
implementação da LDB/Lei n.º10.639/2003, sessões de estudo no horário de JEI com orientadores pedagógicos e/ou diretores da escola. Os professores consideraram esse momento como
formação interna, e 9 1 % das respostas mencionaram a formação interna, citando a utilização das
Diretrizes Cu rriculares em grupos de estudos como material de formação cont inuada e atualização do tema, o que mostra a dupla função da consulta e da Semana de Debate. Em apenas 7%
das respostas destacou-se a utilização de outros materiais para estudo. E somente 2 % utilizaram
filmes para a formação na escola.

3 Formação conjunta entre educadores e família
Algumas respostas (54,5 %) citaram a necessidade de reuni r especialistas e famílias em períodos de formação, e também a necessidade de ju ntar pais e educadores numa mesma formação
(45,5%).

4 Material didático
A maioria das respostas a este item foi de cunho negativo, em que 79% queixaram-se de que
a falta de material não perm ite traba lhar o tema, objetiva ment e, em sala de aula, e 7% alegaram
que a falta de material dificulta a implementação das diretrizes. Menos de 0,05% das respostas
elogia ram os materiais, e 14% citaram a utilização de algum material pessoa l (como livros e vídeos) na sala de au la.

5 Biblioteca
Poucas respostas referiram -se às bibliotecas das escolas. Das que comentaram este item, 46,3%
referiram-se a t ítulos e autores de obras afro-brasileiras, 26% fizeram comentários negat ivos sobre a necessidade desse tipo de material e 27,7% teceram comentários positivos.

CATEGORIA IV - Das relações
Itens: envolvimento da escola e envolvimento da família.
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1 Envolvimento da escola
As respostas sobre o envolvimento das escolas em experiências com o tema são bastante difusas, 25% reve laram que os comentários sobre o assunto, entre os professores, são positivos;
16% destacaram comentários negativos entre os professores não especificados; 25% citaram a
colaboração de coordenadores na realização de atividades; 12,5% apontaram a colaboração da
Secretaria Municipal de Educação; e 16%, de grupos de alunos. E apenas 5,5% das respostas
citaram a colaboração de diretores.
2 Envolvimento da fam ília
Apenas 13 respostas citaram a família. Dessas, 61,5% consideram-na f undamental para o desenvolvimento do tema, 7% indicaram que a família participa das atividades escolares e 31,5%
acham que ela estimula os preconceitos.
CATEGORIA V - Das experiências
Itens: realização de alguma experiência, período de realização, tipo de experiência, tempo de
duração, participação dos professores, disciplinas nas quais as experiências foram desenvolvidas,
inclusão do tema da pesquisa no projeto pedagógico, inclusão do tema no Projeto Estratégico de
Ação - PEA, trabalho dos CEls em relação ao tema, objetivos apresentados para o desenvolvimento de experiências com o tema; metodologias utilizadas no desenvolvimento das experiências,
utilização da arte como recurso pedagógico.
1 Realização de alguma experiência
A realização de alguma experiência/atividade ligada à diversidade foi citada em 76,4 % das
respostas. Algumas especificaram que a experiência/atividade estava diretamente ligada à temática negra, outras afirmaram que trabalharam a diversidade, de modo geral, e 23,6% relataram
não ter feito experiência/atividade específica sobre o assunto.
2 Período de realização das experiências
Das respostas sobre o período de realização das experiências, 70,4% relataram que elas ocorreram em 2005, a maioria em datas comemorativas (2 1 de março, Dia Internacional de Combate
ao Racismo; 13 de maio, Abolição da Escravatura; e 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência
Negra); 23,7% relataram diversas experiências desenvolvidas no mês de novembro, e apenas
3,3% fizeram trabalhos sobre a temática indígena, no Dia do !ndio, 19 de abril.
3 Tipo de experiência
Das escolas que especificaram as experiências, a maioria concentrou-se em semanas consideradas temáticas (59%), ligadas a datas comemorativas; 17% ligadas a atividades fora da escola;
9%, a festas; e 6%, a feiras e exposições. Foram citadas ainda apresentações, debates com ativistas dos movimentos negro e indígena.
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4 Tempo de duração da experiência
Dessas respostas, 45, 7% fizeram a atividade em apenas um dia; 40%, em uma semana. Apenas
6% delas relataram experiências com duração de 6 meses a 1 ano. Algumas escolas apresentaram
atividades que duraram de uma semana e um mês (4,5%), e de 3 a 6 meses (3,8%).

5 Participação dos professores
Dessas respostas, 40,5 % apontaram o desenvolvimento de atividades individuais; 19%, atividades desenvolvidas por professores de um mesmo ciclo; 19%, experiências realizadas por 2
a 4 professores; e 9,5%, por mais de 4 professores. E em apenas 4 ,7% pôde-se ident ificar a
participação de outros atores da escola (di retores, coordenadores, funcionários); 7,8% cita ram a
participação de várias pessoas.

6 Disciplinas nas quais as experiências foram envolvidas
A disciplina de História aparece em 36% das respostas, seguida de Geografia, com 24,2%.
Ambas somam quase 65% do total de experiências. Seguem -se a Língua Portuguesa (inclui-se a
citação de leitura e literatura), com 18,3 % das respostas; a Educação Artística, 14,5% respostas;
e empatadas, com 1,4% citação cada uma, Ciências Naturais, Educação Física, Fís ica, Língua
Estrangeira e Matemát ica .

7 Inclusão do tema no projeto pedagógico
A questão do projeto pedagógico foi apontada em 156 respostas. Destas, 95,5% relataram
que há previsão no projeto pedagógico de trabalhar a temática, e 4,5% ressaltaram que não há
respaldo no projeto pedagógico para desenvolver atividades com a temática.

9 Inclusão do tema no Projeto Estratégico de A ção - PEA
11 9 respostas apontaram o PEA como facilitador das atividades relativas ao tema.

10 Trabalho dos CEls com a temática
O t rabal ho real izado nos CEls foi localizado especificamente em 103 respostas. Destas, 33%
afi rmara m que incluem o tema nas discussões de planejamento, 24,2% queixaram-se da ausência de um projeto adequado ao CEI, 7,7% sol icitam a inclusão da temática no calendário do CEI
em dias de planejamento e 5% alegaram faltar informações adequadas para viabilizar ações com
o tema.

11 Objetivos apresentados para o desenvolvimento de experiências com o tema
As respostas apresentaram, em alguns casos, mais de um objetivo a ser cumprido. A necessidade de discutir a diversidade foi lembrada por 27,4% . A importância de conhecer, valorizar,
resgatar e difundir a cu ltura afro-brasileira foi citada em 19% das respostas, 17% mencionaram
o resgate de va lores essenciais à formação cidadã e 15,4% destacaram a importância de conscientizar os alunos sobre o tema.
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12 Metodologias apresen tadas no desen volvim ento das exper iências
Quanto à metodologia utilizada nas experiências, 45% das respostas citaram a leitura de livros
didáticos e paradidáticos, artigos de jornais e revistas; 28,2 % citaram a exibição de f ilmes e vídeos; 16, 1 % relataram a elaboração de cartazes sobre a temática; 4,6% apontaram a realização
de palestras e discussões; 4,6% mencionaram pesquisas na Internet e apenas 1,5% relatou o
traba lho com projetos di dáticos.

13 A utiliza ção das artes como recurso pedagógico
Algumas respostas especificaram a utilização do que se considera atividade artística como
recu rso pedagógico no desenvolvimento das experiências; 23% utilizaram música como recurso
pedagógico; 19,4%, danças e expressões corporais; 15, 1 %, trabalhos com vivências considerando a realid ade e históri as das crianças; 14,4%, brincade iras e rodas de conversas; 13%, produção
de bonecas negras; e 8%, leitura de poesias. Apenas 6,5% mencionaram a produção de pintu ras,
grafites e esculturas. Menos de 1 % utilizou a arte, mas sem definir o t ipo.

CATEGORIA VI - Perspectivas e projetos para 2006

Itens: objetivos, metodolog ia, eventos propostos, temas e bibl iografia.
1 Objetivos
Dezenove escolas apresentaram os objetivos para as atividades sobre o tema em 2006. Dessa,
29, 5% pretendem trabalhar com a diversidade, de modo geral; 23,5%, desenvolver atividades
voltadas à diversidade cu lt ural como forma de amp liar ações e práticas não preconceituosas;
23,5%, discutir a diversidade, resgatar os valores essenciais e a identidade; e outros 23,5%, valorizar as cu lturas africana e indígena, e superar a discriminação racial.

2 Metodologia
Quanto à metodolog ia a ser aplicada em 2006, os professores citaram a exibição de vídeos, a
realização de palestras e d iscussões, a execução de projetos didáticos e o trabalho com música.

3 Eventos propostos
Dentre os eventos propostos para 2006, os professores destacaram a realização de semanas
temáticas, o desenvolvimento de feiras e exposições, concursos e atividades fora da escola, e reuniões pedagógicas com pais e funcionários.

4 Temas a serem trabalhados
As escolas citaram as culturas, os costumes e, enfaticamente, a escravidão.
História do Brasil.
Escravidão.
Cu ltu ras e costumes.
39

Raquel de Oliveira e Maria Aparecida Silva Bento

Lendas africanas.
Lendas indígenas.
Personagens negros da história.
Resistência negra na cultura brasileira: samba, capoeira, maracatu, afoxé, bumba meu boi,
escolas de samba, candomblé e tambor-de-mina.
Mídia.

5.3. Materiais Utilizados na Formação

Os materiais citados que são mais utilizados na formação foram livros, páginas da internet e
vídeos.

5.4. Reflexões sobre a implementação da LDB/Lei n.º10.639/2003 a partir dos resultados da consulta

Visando contribuir com as reflexões e possíveis desenvolvimentos de ações, este trabalho mantém diálogo com algumas respostas oferecidas pela rede, destacando inicialmente as questões
institucionais que tratam de problemas mais objetivos.
Posteriormente serão tratadas as questões ainda pouco trabalhadas pela literatura, e que revelam as impossibilidades, a partir de idéias que permeiam o imaginário dos professores, resultado
de uma sociedade na qual o racismo e suas conseqüências não foram suficientemente debatidos.
Por isso, quando referidas no texto serão tratadas como subjetividades, consideram-se que são
constituídas socia 1mente.
Inicialmente, cabe destacar que um projeto educacional precisa obedecer a legislação do seu país
e se organizar de acordo com o que prescrevem os diferentes órgãos nas esferas federal, estadual e
municipal, que tratam da educação. No caso brasileiro, os sistemas de ensino devem submeter-se:

• A Constituição Brasileira,

• A LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação n.º 9394/96;
• Ao PNE - Plano Nacional de Educação e respectivos planos estaduais e municipais de
educação;
• Aos pareceres emitidos pelo Conselho Nacional de Educação, bem como aos emitidos pelo
Conselho Municipal de Educação, quando existi r. Caso contrário, será preciso recorrer ao
Conselho Estadual de Educação para as demandas, como consu ltas sobre a aplicação da
LDB, solicitação de abertura de escolas, fiscalização, questões curriculares, e outras relativas
ao funcionamento do ensino na cidade.
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Um projeto educacional envolve diretrizes, pareceres e resoluções emitidas por uma secretaria,
configurando uma política educacional. A secretaria organiza-se por meio desses documentos
de ordem legal/institucional. Seus pressupostos pedagógicos e as orientações aos professores
mstituem os programas de interesse, isto é, um projeto pedagógico é constituído por tudo que
implica organicidade, tanto do ponto de vista legal/institucional, quanto do ponto de vista político-pedagógico.
Apesar de a educação brasileira pautar-se em referenciais legais para todo o território brasileiro,

é possível perceber que, quando se analisa os sistemas de ensino municipais ou estaduais, cada
um tem características particulares de operacionalização dessas leis. Por exemplo, a Secretaria
Estadual do Mato Grosso do Sul tem uma equipe intitulada Gestão de Processos para a Igualdade
Racial na Escola; a de Belo Horizonte, um Núcleo de Relações Étnico-raciais e de Gênero; já a
Secretaria do Município de São Paulo dispõe de um Grupo de Educação para a Diversidade Étnicocultural.
Em contrapartida, há diversas secretarias de educação no Brasil que não têm nenhum espaço formalizado para desenvolver políticas relativas ao tema. Considerando-se que a LDB/Lei n.º
10.639/2003 obriga o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira, como se explica a
ausência de espaços específicos nos organogramas de algumas secretarias para esta questão?
A resposta está na própria LDB, que dá aos sistemas de ensino "liberdade" para implementar
as determinações legais do modo que considerar mais adequado, desde que não firam o texto
maior. Por isso, a constituição de um projeto educacional revela-se muito mais na sua dimensão
política do que na legal. É possível apreender a dimensão política de uma gestão por meio da
leitura dos documentos emitidos por ela, nos quais apresenta as suas concepções de educação.
No entanto, para captar essas concepções é necessário ana lisar os discursos com cuidado, porque
há um "modo de falar" da educação já consagrado por diferentes gestões, desde as mais democráticas até as mais conservadoras.
Contudo, tanto numa gestão conservadora quanto numa democrática, há o mesmo desafio:
fazer com que as idéias cheguem à sala de au la, pois nem sempre o que os gestores almejam
é o que se realiza na escola. Entre a elaboração de inúmeros e intricados pareceres, portarias,
resoluções, recomendações, orientações, diretrizes etc., há um ser pensante e atuante que faz a
educação acontecer na sala de aula: o professor. Como ele se apropria dos conteúdos de tantos
documentos, a questão deveria ser feita pelos gestores a cada nova proposta lançada em uma
rede de ensino, a fim de se obter os resultados desejados.
Entretanto, se é verdade que não há um controle absoluto do modo como o professor compreende e apl ica as recomendações das secretarias e as legislações, também é correto dizer que ele
não fica imune a elas. Um exemplo é o número de dias letivos. Na LDB 5.692/61, um ano letivo
tinha 180 dias. Na LDB 9.394/96, passou a ter 200 dias. Essa mudança provocou muita discussão
entre os professores que, ao ter de cumpri-la, arrependeram-se amargamente de ter defendido
a sua ampliação. No início, houve tentativas de driblar a aplicação dessa determinação, mas,
passados dez anos, parece que os ed ucadores, finalmente, "acostumaram-se" a um ano letivo
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maior. Esse exemplo demonstra como as questões legais/institucionais interferem diretamente na
organização de um projeto educacional, seja de uma secretaria, seja da escola em particular. Por
isso, pensar a implementação de qualquer política exige, de início, reflexão dos professores e da
secretaria sobres os percalços que precisam ser vencidos, e também os triunfos a serem utilizados
quando se quer fazer valer uma lei.

É nesse sentido que uma consulta às escolas sobre os motivos que facilitam, ou dificultam, a
implementação de uma lei consiste em um bom caminho para traçar políticas, já que é um instrumento extremamente democrático e dá voz aos sujeitos que, na ponta, concretizam as leis.
Convém lembrar, mais uma vez, que a pesquisa visou dados qualitativos, por isso, independentemente da quantidade de respostas, alguns itens foram considerados porque significam pontos
de reflexão importantes.

5.4.1. A dimensão da formação e do material didático nas respostas das escolas
De acordo com os dados, há uma aparente predisposição dos respondentes em trabalhar os
temas dos quais tratam os documentos da pesquisa. Somadas as respostas que atribuem impor-

tância em trabalhar o tema da diversidade (239), importância em desconstruir os estereótipos
relacionados aos negros e índios (202) e importância em construir na escola um projeto pedagógico voltado à formação dos cidadãos (152), e ainda as respostas que reivindicam uma política
educacional inclusiva e democrática com a participação ativa e construtiva de uma sociedade
multiétnica (79), chega-se a 672 citações.
Entretanto, estas mesmas escolas revelam um alto desconhecimento da LDB/Lei n.º 10.639/2003
e das Diretrizes Curriculares - 142 respostas mostraram esta realidade, mesmo considerando-se
73 respostas que valorizam a institucionalização de programas e leis voltados às questões indígenas e negras.
A contradição destas respostas leva à seguinte indagação: o que estaria impossibilitando a
ação da escola nesta realidade reconhecida por ela?
Um dos indicativos de resposta para esta questão é a dimensão da formação. Há cerca de 633 citações relacionadas ao tema, 331 delas apontaram claramente a falta de formação como empecilho
ao desenvolvimento de experiências escolares nesta área. E 333 citações referiram-se à solicitação
de formação. Outras 302 citações consideraram as sessões de estudos das diretrizes como uma dessas possibilidades de formação, indicando tempo e material como fundamentais a este processo.
Em relação ao material, 392 respostas queixaram-se da falta de material didático, tanto para o professor quanto para o aluno, o que impossibilita a implementação da LDB Lei n.º
10.639/2003.
As respostas parecem indicar que as maiores dificuldades de efetivação da LDB/Lei n.º
10.639/2003 estão na política de formação e na produção de material didático.
Apesar de algumas ações empreend idas nestas áreas, como a aquisição da bibliografia afrobrasilei ra - quarenta títulos literários infanto-juvenis e alg uns voltados à formação do professor
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- e o curso de formação que envolveu 1.600 educadores para trabalhar com a bibliografia, elas
não foram suficientes.
Considerando-se que a rede tem mais de 40 mil professores, e que as condições de multiplicação dessas formações não estão asseguradas, pode-se concordar com as escolas que a dimensão
da formação e do material didático é mesmo um vazio perigoso e crucial em relação à temática.
Essas reflexões são importantes para se compreender melhor as dimensões apontadas pelas
escolas e, a partir disso, desenvolver estratégias com o objetivo de concretizar a implementação
da LDB/Lei n.º 10.639/2003. Já se demonstrou que a formação e a produ ção de material são necessidades urgentes da rede, para dar vazão às questões escolares que carecem de discussão.
É possível encontrar um número significativo de produções que poderiam ser utilizadas como
material didático, principalmente livros. Mas ainda faltam recursos audiovisuais, materiais fotográficos, jogos e brinquedos que possam adequar-se às diferentes etapas da educação básica,
cabendo aos sistemas de ensino não só incentivar essas produções, como também localizar e
adquirir as que estão disponíveis.
A cidade de São Paulo, por estar em um dos estados mais ricos do Brasil, com várias universidades importantes, não poderia deixar de investir no desenvolvimento de programas de formação
para capacitar os profissionais dessa área a atuarem de modo mais qualificado.
Se os dirigentes se ativessem aos resultados de pesquisas, tanto qualitativas quanto quantitativas, que demonstram que os resultados pífios de aprendizagem relacionam-se, na maioria, à
distância entre a sala de aula e os interesses das crianças, jovens e adultos, e também às metodologias de ensino, que não estabelecem conexões entre as origens culturais desta população,
veriam que grande parte do investimento na formação e aquisição de material deveria associar-se
às questões de origem étnico-racial e cultural, a fim de se obter melhores resultados. Ao que parece, a realidade da educação brasileira melhorará muito lentamente, enquanto os investimentos
de peso continuarem sendo aplicados de modo conservador, gerando poucas experiências inovadoras na educação e mantendo os baixos resultados de aprendizagem.
Seria muito interessante que os dirigentes organizassem projetos-piloto, nos quais pudessem verificar resu ltados de investimentos nas políticas que atendem, de modo contundente, mudanças curriculares que implicam, por exemplo, a implementação da LDB/Lei n.º 10.639/2003 em todas as suas
dimensões, mas prioritariamente na formação de professores, e aquisição e produção de material.

5.4.2 Considerações às experiências relatadas das escolas

É importante destacar que a consu lta da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo mostra um quadro pouco animador sobre a implementação da Lei n.º 10.639/2003, que altera a LDB.
Apenas 1/4 das escolas responderam à consulta e, destas, somente 6% afirmaram desenvolver
alguma atividade relacionada à diversidade, o que não significa trabalhar com a educação das
relações étnico-raciais, pois no contexto da diversidade entram outras abordagens que não dizem
respeito à implementação da LDB/Lei n.º 10.639/2003.
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A questão da diversidade, que surge mais freqüentemente nos discursos escolares, principalmente a partir da publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, propostos pelo Ministério da
Educação (MEC) em 1998, apresenta como um dos eixos o tema pluralidade, cujo objetivo é:
Possibilitar o conhecimento do patrimônio étnico-cultural brasileiro; reconhecer
as qualidades da própria cultura, valorizando-a criticamente e enriquecendo a
vivência da cidadania; repudiar toda e qualquer forma de discriminação baseada
em diferenças de raça, etnia, classe social, crença religiosa, sexo e outras características individuais ou sociais.

A proposta dos PCNs foi traduzida no sentido mais amplo do termo diversidade. Dessa forma,
o trabalho na escola adquiriu a proposta da "política inclusiva", ou "política para todos", sem
reflexão crítica em torno da questão específica sobre dimensão étnico-racial.
Os trabalhos referentes à educação das relações étnico-raciais feitos pelas escolas aconteceram
em datas comemorativas, historicamente ligadas à comunidade negra. A maioria dessas atividades transcorreu em apenas um dia e se baseou nas disciplinas que, tradicionalmente, apresentam
trabalhos com esse tema: história, geografia, língua portuguesa e literatura.
Nestas experiências, as metodologias mais utilizadas foram leitura de livros didáticos, paradidáticos e jornais (89), vídeos/filmes (56), seguidas de produção de cartazes (36). Houve pouca
inovação nas estratégias em relação a outros assuntos tratados pela escola, mas coerente com a
brevidade em que estas atividades ocorrem: 129 das respostas disseram que elas ocuparam um
dia de trabalho escolar e 113, uma semana. Apenas 19 destinaram de 6 meses a 1 ano de trabalho, e apenas 3 trabalharam por meio de projetos didáticos.
Iniciativas como estas têm valor porque provocam pequenas mudanças na organização curricular, mas não se constituem em orientações gerais dos sistemas de ensino, ao contrário, são
ações isoladas. Santomé17 nomeou esse modelo de organização de "currículo de turistas". O
autor atribui esse termo a escolas que tratam temas como racismo, questões femininas ou dos
trabalhadores como "suplementos do currículo escolar". Segundo ele: "Trata-se de propostas de
trabalho desligadas das programações vigentes no centro escolar, temáticas que não cabem nos
recursos didáticos mais usados, os livros-textos". (1998: 148).
Apesar desta realidade, 149 respostas afirmaram que o projeto pedagógico da escola prevê
o trabalho deste tema, o que deveria, pelo menos nestes estabelecimentos, torná-lo parte do
currícu lo e atingir todas as áreas do conhecimento. Obviamente, incluir o trabalho no projeto pedagógico não garante que ele, de fato, será feito. Mesmo assim, se ele for potencializado poderá
contribuir para a implementação da LDB/Lei n. 0 10.639/2003 e suas diretrizes.
Em meados da década de 90, o termo "projeto político-pedagógico" aparecia em todos os
discursos oficiais e tomava corpo nas diferentes instituições de ensino. A LDB, em seu Artigo 12,
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nciso 1, prevê que: "Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu
sistema de ensino, têm a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica". Logo, o
projeto pedagógico não pode ser apenas mais um trâmite burocrático de responsabilidade da escola. Ele deve organizar o trabalho e estimular a reflexão dos professores, funcionários e de toda
a comunidade escolar sobre a sua prática cotidiana, possibilitar a avaliação de forma participativa
e apontar o rumo da ação da unidade educacional.
No entanto, o " projeto político pedagógico" passou a se chamar "projeto pedagógico", como
se o aspecto político não estivesse implícito nas diferentes propostas de governo. Pode-se observar que este projeto só tem condições efetivas de modificar as relações escolares quando inserido
em uma gestão democrática que investe na formação de educadores e nos espaços de trabalhos
coletivos. Caso isso não ocorra, ele se torna apenas um registro de intenções de "atividades pedagógicas", supostamente previstas nos ca lendários escolares.
Dessa forma, além de incluir a educação das relações étnico-raciais no projeto pedagógico, é
necessário democratizar o espaço escolar para que alunos negros, brancos, indígenas e de outros
grupos étnicos, historicamente discriminados, possam exercer efetivamente a cidadania.
Enfim, o projeto pedagógico tem possibilidade de pautar a educação para as relações étnicoracia is no planejamento escolar, pois os conflitos no ambiente escolar não se restringem apenas a
relações interpessoais. Eles são reconhecíveis nos recursos pedagógicos e didáticos utilizados pelos educadores. Para isso, é necessária uma ação mais diretiva da Secretaria, ao orientar a revisão
do planejamento pedagógico, que deve ser feita no início do ano letivo.
Outro dado significativo da consulta feita à rede pública de São Paulo é que 119 escolas apontaram o Planejamento Estratégico de Ação como indutor de atividades relativas ao tema. Ora, se
uma das queixas dos professores para implementar a lei é a questão da formação, o PEA torna-se,
de fato, um elemento importante para facilitar o trabalho. Contudo, se não houver um direcionamento para incluir na organização do PEA documentos, textos e momentos de reflexão sobre a
LDB/Lei n.º 10.639/2003, essa possibilidade dilui-se na imensidão de demandas da escola.
Ao ler a portaria do PEA de 2004, constata-se que o documento contempla estudos sobre o
co mbate ao racismo, discriminações e preconceitos de modo explícito. Segundo o Artigo 1.0 1b:
"Artigo 1.0 - Os Projetos Especiais de Ação - PEAs são instrumentos de trabalho
ela borados pelas Unidades Educacionais, que devem ser articulados com o projeto político-pedagógico, promovendo efetivamente a reflexão sobre o cotidiano
vivido - que compreende a apropriação dos espaços públicos internos e externos,
com o objetivo de transformação das práticas educativas, compreendendo ações
de natureza pedagógica e/ou institucional.
Artigo 2. 0 - Configuram-se modalidades de PEA as seguintes ações curriculares
sistematizadas:
1- Formação Permanente da Comunidade Educativa, pautada nos seguintes eixos:
a. aprofundamento da visão de currículo como construção sociocultural e histórica;
b. diversidade cultural, étnico-racial, de gênero e de sexua lidade".
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Já a atual portaria que define como o PEA deverá ser organizado não destaca esses aspectos.
Prefere concentrar-se nos programas/eixos da política educacional. Esta ausência pode trazer dificuldades aos professores na organização dos programas de estudos que, conseqüentemente,
deixam de incluir a temática .
Os indicativos de que a educação das relações étnico-raciais deve ser considerada pelos educadores ora está presente em documentos da Secretaria, ora desaparece, apontando a fragilidade
do tema nas definições de princípios educacionais realizados pela instituição. Um outro exemplo desta presença/ausência está nos documentos referentes à Educação Infantil. O primeiro,

Caderno temático de formação li - Educação Infantil construindo a pedagogia da infância no
município de São Paulo, publicado em janeiro de 2004, destaca: "Faz-se necessário lembrar que
a Pedagogia da Infância que defendemos está comprometida com um currículo que considera a
leitura de mundo, o letramento, a diversidade cultural, de gênero, sexual e étnico-racial" . E seu
fechamento traz outro texto, reafirmando a preocupação de contemplar esses temas no trabalho
da educação infantil:
"(. ..) busquemos construir uma Pedagogia da lnfancia que garanta o direito de
cada criança paulistana que freqüenta os CEls e EMEls de expressar-se e de viver
plenamente a sua infância, considerando suas características, diversidade cultural, etnia, gênero e sexualidade".

No documento atual que trata das concepções de Educação Infantil, Tempos e espaços para

a infância e suas linguagens para os CEls, creches e EMEls da cidade de São Paulo, publicado em
2006, não há referências explícitas para o trabalho com esses temas. Reconhecem-se diferenças
culturais sem nomeá-las, como se pode ler no texto introdutório do documento:
"São Paulo, século XIX. Uma cidade incrivelmente diversa. Adultos, jovens e crianças, representantes de diversas culturas, constituem, cada um a seu modo, uma
única cidade. Neste universo estão inseridas nossas comunidades educativas que
traduzem em suas práticas formas próprias de pensar, de sentir e de interagir:
como contemplam tantas diferenças? Como respeitam as individualidades nos
espaços e tempos coletivos? O que nos une e o que nos torna únicos?"

Essa presença do tema nos documentos, em alguns momentos, e ausência, em outros, aponta a necessidade de produzir uma intensa reflexão no interior da Secretaria. t. preciso analisar
e avaliar a dimensão que a educação das relações étnico-raciais deve ocupar na percepção dos
formuladores das políticas educacionais, para que o tema não seja contemplado apenas em determinadas gestões, revelando um forte componente político-partidário, mas sim que decorra do
aprofundamento das discussões sobre o tema, garantindo a sua permanência, mesmo no caso de
mudanças político-partidárias.
Os referenciais da Educação Infantil são importantes, uma vez que 60% dos respondentes
pertencem a ela. Tanto que na categoria V - Das Experiências, o item 1O trata exclusivamente
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de questões apontadas por esta modalidade, em que 12 respostas citaram, como motivos que
dificultam experiências com o tema, a impossibilidade de planejamento e de horários coletivos. Já
19 apontaram a exclusão do CEI dos Projetos Educacionais da Rede, 25 reve laram a falta de um
projeto adequado ao CEI e 5 mencionaram que no calendário do CEI não estão previstas datas
para o planejamento.
Para compreender a realidade entre o que foi dito nas escolas e o que está na organização institucional, visitou-se uma EMEI. Lá, foi entrevistada uma coordenadora de CEI, além de consultas
às portarias da SME-SP. Foi possível, com isso, entender melhor os impedimentos apontados em
relação a esses itens. No que se refere à exclusão dos CEls dos projetos da Secretaria de Educação,
seg undo a coordenadora, os professores afirmam que muitos projetos e programas instituídos
pela Secretaria não contemplariam os CEls.
"Ainda não compreendi como eles serão incluídos nos projetos educacionais. Sei,
por exemplo, que as creches foram pólos de atendimento no projeto chamado
'Recreio nas Férias'. É engraçado, não é? Ta mbém percebi que na Secretaria de
Educação há pessoas que foram de equipes técnicas da Secretaria de Assistência
Social. Esse grupo escreveu o documento de orientações para os CEls em nível
regional. Não entendi como será feita a interlocução."

Em relação à falta de um projeto adequado aos CEls e à ausência de datas para o planejamento, foi possível constatar que, legalmente, os CEls têm esse espaço definido pela Portaria
7.172/05. Segundo o Artigo 17:
" Art. 17 - Nos Centros de Educação lnfantil-CEls, o Professor de Desenvolvimento
Infantil, de acordo com legislação específica, cumprirá jornada básica de 30 (trinta) horas semanais de trabalho - J/30.

§ 1.º - Do total de horas previstas no 'caput' deste artigo, 3 (três) horas serão destinadas às atividades de análise e reflexão sobre o cotidiano, com vistas à elabora ção e qualificação das práticas educativas, obedecendo aos seguintes critérios:
1-

garantia de 1h30 em horário coletivo, destinadas à formação continuada;

li - garantia de 1h30 para preparo de atividades, pesquisas e estudos.
§ 2. 0

-

Na organização das horas coletivas pelo CEI, estará prevista a d ivisão

dos PDls/ADls em grupos por turno de funcionamento, de acordo com o Projeto
Pedagógico e aprovada pelo Conselho de CEI.
1-

Para viabil izar a formação continuada, os CEls poderão agrupar seus alunos

de forma diferenciada, inclusive na conformidade do disposto no Artigo 16 desta
Portaria".

De acordo com a coordenadora entrevistada , o que se comprova é que essa determinação legal
tem dificuldades para ser concretizada, devido ao processo de t ra nsição das creches para CEls:
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"Penso que os CEls estão ainda numa encruzilhada. Os prof issionais desejam ser
reconhecidos como professores. Entretanto, a mudança de nome da instituição
- de creche para CEI - ainda não provocou mudanças em suas práticas. Hoje, as
professoras que passaram por uma formação são capazes de produzir um discurso relativamente qualificado no que diz respeito à função e aos objetivos do CEI,
mas insisto: a prática ainda não está diferenciada. Não tenho medo de dizer que
a instituição onde trabalho chama-se creche, pois, na origem e na destinação, ela
é a mesma e não pode perder de vista a história que construiu. Até acho que ela
cumpre um papel social e, portanto, não poderia tentar imitar a escola. Acho que
ainda falta trabalhar um pouco mais com isso ... A creche não é melhor nem pior
dos que as EMEls. Assim, não precisam querer ser como elas, apesar de estarem
em vias de construir outra história".

O que se pode inferir das questões apontadas como dificuldades na aplicação da Lei nos CEls
é que há uma realidade diferenciada entre CEls e EMEls. E não são apenas questões burocráticas,
pois elas passam pela construção da identidade dessas instituições e seus profissionais, demandando estratégias específicas. Uma recomendação única na aplicação da LDB/Lei n.º 10.639/2003
não resolverá o problema, será necessário que a Secretaria estabeleça modos diferenciados de
atender a esses espaços.

5.4.3 As populações indígenas nas respostas

A consulta pretendia obter informações sobre os motivos que dificultam, ou facilitam, a implementação no trabalho pedagógico da LDB/Lei n.º 10.639/2003 e as Diretrizes Curriculares. No
entanto, havia uma expectativa de coletar dados também sobre o trabalho que a escola faz com
a temática indígena. Porém, as questões não conseguiram incluir esta dimensão e, além disso,
os CECls - Centro de Educação e Cultura Indígena, não responderam à consulta. Mesmo assim,
algumas respostas abordaram a questão indígena.
Ao responder quais são os motivos que contribuem com a implementação da Lei 10.639/2003,
as escolas destacaram que esta contribuição acontece na medida em que é importante desconstruir os estereótipos relacionados aos negros e índios, 15 respostas apontaram a importância de
acabar com a discriminação contra brancos, pretos, pardos, amarelos e índios. 73 apontaram

a institucionalização de programas e leis que viabilizem e garantam ações voltadas às questões
negras e indígenas.

Ao tratar dos motivos que dificultam a implementação da Lei e Diretrizes Curriculares, 6 respostas indicaram que há um enraizamento na cultura, há uma naturalização dos lugares, historicamente construída, para negros e índios.

Já em relação às experiências, 8 respostas citaram atividades no Dia do Índio; e 1, visita a
uma aldeia; 7 fizeram atividades com a temática racial negra e indígena, como danças, comidas
e filmes; e 1 mencionou debates com indígenas. Para 2006, 4 apontaram como objetivos de
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atividades a serem desenvolvidas a valorização das culturas africana e indígena e a superação da
discriminação racial e destacaram, como tema a ser trabalhado, as lendas indígenas.
Os referenciais para a temática indígena na escola revelam-se frágeis, o que mostra a necessidade de um esforço enorme dos gestores para dar conta deste assunto. Se for verdade que a
política da educação indígena avança - embora de modo precário-, na construção de ações em
territórios específicos, percebe-se que o tratamento da temática como conteúdo necessário, em
todo e qualquer programa educacional, ainda está longe de ser considerado. A seguir, algumas
recomendações para colaborar com este processo.

6. Contextualizando - a dimensão subjetiva

Como já se mencionou, dentre os itens que apareceram no contexto de elementos faci litadores
e dificultadores da implementação da Lei, há uma categoria que poderia se chamar subjetividade.
Nela há conteúdos, embora poucos, indicando que, além das questões institucionais e legais, os
professores têm argumentos que exigem medidas que extrapolem a área do legal e provoquem
os sujeitos de outros modos.
Va le ressaltar inicialmente que, em quase 50% das respostas, os professores destacaram a
importância de t rabalhar a diversidade. Trata-se de um tema polêmico, pois, de um lado, mostra
uma conexão da desigualdade nas relações raciais com a desigualdade que se observa em outras
relações, como de gênero, pessoas com deficiência, orientação sexual, idade e outras. E, de outro
lado, freqüentemente aparece como um elemento relativizador: todos sofrem a discriminação e
todos têm direito à realização de programas institucionais para combatê-la. Por esse caminho,
busca-se, não raramente, retirar o peso do racismo, que a historicização do debate em torno
do tema, por si só, conseguiria recolocar. É preciso lembrar que o tema da diversidade ligado à
desigualdade surgiu nos EUA para enfrentar o intenso debate sobre a luta pelos direitos civis dos
negros. A diversidade foi uma porta de emergência para minimizar o foco sobre a luta racial.
Porém, é importante destacar aqui outra dimensão: a diversidade pode configurar-se em uma
possibilidade para favorecer conexões importantes e fortalecedoras que maximizem o avanço da
luta por uma sociedade mais plural e democrática . Devido à sua complexidade, a diversidade será
tema de uma seção aprofundada, ainda nesta publicação.
Um segundo elemento que surgiu com muita força na voz dos professores (40%) foi "a importância de desconstruir os estereótipos relacionados aos negros e índios". E, de fato, a abordagem
regular da temática das relações raciais nas diferentes disciplinas, bem como da história e da
literatura africanas, pode colocar em foco temas pouco conhecidos, mas que despertam medo, e
promover uma abordagem mais respeitosa com relação à diferença. Os estereótipos, geralmente,
foca lizam a diferença de maneira "torta, limitada e rígida" 18 .
É importante lembrar que os estereótipos, como os preconceitos, desempenham uma função

18

Bento, 1992.
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social. O estereótipo pejorativo, negativo, cumpre a função de manter a ideologia do grupo dominante.

t

um legitimador ideológico de políticas intergrupais que racionaliza e explica diferencia-

ções de tratamento. Por exemplo, a justificativa para um tratamento desigual, dirigido a crianças
negras, surge a partir da idéia de que elas pertencem a grupos inferiores.
Estereótipos podem justificar rejeições ou aceitações de um grupo e, até mesmo, sistemas de
exploração, como a escravidão. Vários estudiosos asseguram que sentimentos negativos, com
relação ao outro grupo, viriam antes da elaboração de estereótipos e levariam à construção de
estereótipos justificadores.
Alguns estudiosos 19 resumiram em cinco pontos suas principais conclusões sobre estereótipos:

1. as pessoas revelam facilidade para caracterizar extensos grupos humanos em
termos de atributos comuns razoavelmente grosseiros;
2. estes estereótipos têm um tipo de inércia, pois são muito lentos para mudar,
e tal mudança, quando ocorre, acontece em resposta a mudanças econômicas e
soe1a1s;
3. os estereótipos são aprendidos cedo, antes mesmo que a criança tenha uma
compreensão clara sobre o grupo ao qual se refere o estereótipo;
4. os estereótipos tornam-se mais acentuados e hostis quando crescem as tensões entre grupos e;
5. os estereótipos não apresentam muitos problemas quando está envolvida apenas uma pequena hostilidade intergrupal, mas são nocivos e extremamente difíceis de se modificar num clima social de tensão e conflito.

Dessa forma, os estereótipos estão na base da produção e reprodução do preconceito, assim
como outros temas apontados pelos professores, que foram organizados em três subcategorias
relacionadas às subjetividades:
1) Do medo: a) o trabalho com o tema pode reforçar a discriminação; b) dificu ld ade de trabalhar a questão da religiosidade; 2) Da culpabilização do negro: a) o negro discrimina o próprio
negro; b) o negro omite-se diante da discriminação; c) a família reproduz o preconceito; d) a pobreza da família negra; 3) Do racismo propriamente dito: a) crença na superioridade da raça
branca; b) atitudes e comportamentos perceptíveis no dia-a-dia.
Com relação à culpabilização dos próprios negros pela discriminação que sofrem, pode-se
constatar que é conseqüência direta da ideologia da democracia racial.
O mito da democracia racial respalda-se em dois pressupostos interligados:
1. não existe discriminação racial no Brasil;
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2. as oportunidades sociais e as possibilidades de mobilidade são iguais para brancos e negros.
A negação da discriminação, baseada no pressuposto de que brancos e negros têm a mesma
oportunidade na sociedade brasileira, leva à conclusão de que o fracasso é culpa do próprio negro. Ou seja, constrói-se um quadro que isenta os brancos e culpabiliza os negros, caracteriza-se
a discriminação racial como resultante das diferenças de classe. E um desdobramento mais grave
desse quadro é a desorganização da reação negra à discriminação racial - não há racismo e o
problema é de classe ou do próprio negro. O negro é considerado inferior porque não atinge as
mesmas condições de vida que os brancos. Em decorrência, o status de inferioridade que lhe é
atribuído interfere decisivamente na sua auto-estima e na sua identidade étnica, podendo levá-lo
à autonegação e à busca do embranquecimento 20 .
Assim, muito freqüentemente a culpa do negro aparece como principal explicação para a persistência das desigualdades no Brasil.
Pesquisas com professoras21 revelam que elas tendem a culpabilizar as próprias crianças negras
e suas famílias pelo seu "fracasso" escolar.
Esta culpabilização da criança negra e de sua família aparece, muitas vezes,
como se a discriminação estivesse apenas "dentro" delas, sendo mera criação
ou fantasia dos negros, e não tivessem um caráter extremamente real e concreto. Seguindo uma análise psicológica, poderíamos considerar a culpabilização do
oprimido pela violência sofrida por ele como um mecanismo criado pelo opressor
de negação e transferência ao outro, da própria responsabilidade. Ao atribuir aos
próprios negros a situação sofrida por eles, os brancos retiram de si mesmos o
peso da responsabilidade por seus próprios atos.
Um outro estudo sobre as relações raciais escolares em São Paulo 22 também focalizou a questão da cu lpabilização do negro, através dos discursos da escola
(representada por diretores, professores e alunos brancos) e dos alunos negros 23 .
Entre as respostas apresentadas pelo grupo pesquisado, as tendências mais comuns foram:
Diretores: isentar a escola e culpabilizar a sociedade e o próprio aluno negro por
sua discriminação (59,3%);
Professores: ocultar a discriminação na escola e culpabilizar o aluno negro e sua
família pela discriminação (54,8%);
Alunos brancos: atribuir a culpa a si mesmo (45%), mas dividindo-a com o aluno negro.
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Hasenbalg, 1979.
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Cavalleiro, 2000.

22

Rachel de Oliveira, 1992.

23 A pesquisadora encaminhou para as escolas a seguinte questão: "De acordo com o censo de 1980, em São Paulo, as crianças brancas
das classes menos favorecidas têm em média 5 anos de escolaridade, enquanto as crianças negras, pertencentes às mesmas classes, ficam na
escola menos de 3 anos. Na sua opinião, qual é o motivo?".
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Assim, observa-se o mito da democracia racial em pleno funcionamento. Ao culpabilizar o
negro, o branco se isenta - o problema é do outro.
Para finalizar esta breve abordagem, pode-se focalizar dois outros elementos que surgiram no
discurso dos professores e que comumente estão associados a processos de exclusão e discriminação: o medo e o silêncio.
Com relação ao medo, um estudo recente 24 aborda a sua história no ocidente, e não é necessário procurar muito para identificar a existência do medo no comportamento dos grupos,
principalmente o medo das elites diante dos desvalidos, desde os povos considerados primitivos
até as sociedades contemporâneas. O medo sempre é parte fundamental dos processos de exclu são, pois esta carrega consigo a culpa ou a certeza de que em algum momento haverá revanche.
Assim, justamente os mais miseráveis e discriminados são aqueles que tornam os usurpadores
inseguros e se transformam em alvo de sua virulência. Desse modo, o medo do educador em
mexer com esse tema e provocar o racismo pode ser, justamente, o medo de mexer com o tema
e descobrir a dor, a culpa, a usurpação e a raiva habitualmente encobertas.
Observa-se que, ao longo dos séculos, os que mais geraram temo r foram as pessoas consideradas supérfluas, essas vítimas da evolução econômica excluídas pela ação metódica das
instituições.
Para compreender o silêncio, particularmente da questão indígena 25 , estudos mostram que é
preciso desfazer uma trama discursiva, construída há 500 anos pela ciência, pela política social e
pela religião. Alguns pesquisadores dedicaram-se a esta tarefa ao estudar a presença do indígena em nosso país. Eles entendem que é através da história que se pode encontrar um processo
discursivo marcado pela produção de sentidos que apaga determinado segmento social, colocando-o no silêncio, mas nem por isso deixam de ter significado na história. Parece importante resgatar e destacar uma história que mereceu tanto investimento do país para ser ocultada, distorcida,
silenciada. A Lei n.º 10.639/2003, que altera a LDB, é, pois, absolutamente oportuna.

24
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