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Resumo 

 

Este artigo analisa como a educação étnico-racial é comunicada nos websites oficiais 

das Secretarias Municipais de Educação de São Paulo e de Mogi das Cruzes e relaciona 

a influência político-partidária na decisão das prefeituras de comunicar ou não a 

temática. Optou-se por uma pesquisa qualitativa de tipo bibliográfica, com análise de 

conteúdo por categorização e inferência para o tratamento dos dados. Verificou-se que 

há relação direta entre a decisão de comunicar (ou não) a política de educação étnico-

racial e a comunicação institucional dos partidos políticos dos chefes do poder 

executivo das cidades analisadas. 
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1. Introdução 

 

Este artigo tem como objetivo verificar a influência do posicionamento político-

partidário na gestão da política pública de educação étnico-racial para o combate ao 

racismo no Brasil por meio da Lei Nº 10.639/03, que institui o ensino da cultura 

africana e da cultura afro-brasileira nas matrizes curriculares das instituições de ensino 

públicas e privadas de ensino fundamental e médio de todo o Brasil. Para isso, 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias de Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Felipe Fernandes de Brito é mestrando do Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas da UMC – 

Universidade de Mogi das Cruzes; é graduado em Comunicação Social - Jornalismo pela mesma universidade. E-

mail: felipebrito22@gmail.com 

 
3 Helbert Ignácio Silva é mestrando do Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas da UMC – Universidade de 

Mogi das Cruzes-SP; é graduado em Tecnologia em Gestão Pública pelo Centro Universitário Internacional – 

Curitiba-PR. Atua como Técnico-administrativo em Educação na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UFSJ – 

Universidade Federal de São João del Rei-MG. E-mail: helbert@ufsj.edu.br  

 
4 Orientadora: Cristina Schmidt Silva Portéro fez pós-doutorado na Cátedra UNESCO/Umesp de Comunicação para o 

desenvolvimento Regional; é doutora em Comunicação pela PUC-SP; mestre em Teoria e Ensino da Comunicação e 

Jornalista, ambas pela Universidade Metodista-SP- Umesp. É vinculada à Rede Folkcom, Intercom e Alaic. Coordena 

o Mestrado em Políticas Públicas da UMC – Universidade de Mogi das Cruzes-SP, onde também é professora e 

pesquisadora. Ainda é Coordenadora do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas – UMC. E-mail: 

cris_schmidt@uol.com.br 
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analisaremos como os websites oficiais das secretarias municipais de educação da 

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e da Prefeitura Municipal de São Paulo 

comunicam a educação étnico-racial, por meio de informações referentes à 

implementação da Lei Nº 10.639/03, links para grupos de trabalho ou comissões que 

desenvolvam ações relacionadas à educação étnico-racial. 

As políticas de ações afirmativas são legitimadas como recursos 

para promover a igualdade [...]. As discussões sobre 

legitimidade ou não de tais políticas são equivocadas, porque, 

para destituir a sua legitimidade, o Estado brasileiro teria de 

renunciar ao seu compromisso assumido com a justiça social. 

(OLIVEIRA, 2012, p.416). 

 

Busca-se, também, verificar se existem elementos para afirmar que, por meio de 

avaliação de conteúdo dos websites oficiais dos partidos dos prefeitos das cidades 

analisadas, há indícios da relação entre a influência ideológica partidária e a decisão de 

comunicar ações governamentais de educação étnico-racial nos portais das secretarias 

municipais de educação. CARDOSO (1997) afirma que 

[...]a discriminação parece se consolidar como alguma coisa que 

se repete, que se reproduz. Não se pode esmorecer na hipocrisia 

e dizer que o nosso jeito não é esse. Não, o nosso jeito está 

errado mesmo, há uma repetição de discriminações e há 

inaceitabilidade do preconceito. Isso tem que ser desmascarado, 

tem que ser, realmente, contra-atacado, não só verbalmente, 

como também os mecanismos e processos que possam levar a 

uma transformação, no sentido de uma relação mais 

democrática, entre as raças, entre grupos sociais e entre classes. 

(CARDOSO, 1997, p.14). 

 

A questão do combate ao racismo e da promoção da igualdade racial são 

recorrentes no Brasil há décadas e tem tomado proporções significativas no campo da 

agenda das políticas públicas nacionais, estaduais e municipais. Esta atual absorção da 

questão pelos governos tem evidenciado, sobretudo, a crescente mobilização do 

movimento social negro no Brasil e seu papel como agente de pressão social para pautar 

e dar protagonismo às reivindicações históricas em que se baseiam sua organização e 

existência no Brasil. É importante ressaltar que o maior avanço relacionado a temática 

da educação étnico-racial no Brasil aconteceu em 2003, com a sanção da lei federal Nº 

10.639/03, pelo então presidente Luís Inácio Lula da Silva, do Partido dos 

Trabalhadores (PT), primeiro ato presidencial de seu governo, que institui o ensino da 

cultura africana e da cultura afro-brasileira nas matrizes curriculares das instituições de 

ensino públicas e privadas de ensino fundamental e médio de todo o Brasil e a criação 
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da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR-PR), que orientava 

as ações afirmativas relativas ao combate ao racismo e promoção da igualdade racial 

nos demais órgãos do governo (RIBEIRO, 2012).  

É evidente que a educação tem papel fundamental na construção da identidade 

de um povo. Também é notório que historicamente as matrizes indígenas e negras foram 

excluídas da didática nas salas de aula e das publicações escolares. De acordo com 

Petronilha Gonçalves “o mais difícil, para desconstruir o mito da democracia racial, é 

que precisamos, povo brasileiro, aprender a nos olhar na nossa originalidade, não de 

nação mestiça, mas multicultural, pluriétnica”.  Em se tratando dos negros, pretos e 

pardos, essa parcela significativa da história foi retirada, no sentido de embranquecer 

culturalmente a população brasileira, com fundamentos etnocêntricos.  

Por isso, não é novidade dizer aqui que, a partir da abolição, os 

sobreviventes da escravidão e seus descendentes de ontem e de hoje 

foram simplesmente submetidos a um sistema educacional 

monocultural, eurocêntrico, que nada tinha a ver com sua história, sua 

cultura e visão do mundo. Essa submissão subentende uma violência 

cultural simbólica tão significativa quanto à violência física sofrida na 

escravidão. (MUNANGA, 2008/2010, p. 50)  

   

É inegável a contribuição e forte herança das matrizes étnicas africanas na 

formação da identidade brasileira, como também é inegável a “desafricanização”, como 

aponta DARCY RIBEIRO (1995), dos negros que foram escravizados e, forçosamente, 

foram destituídos de sua identidade originalmente africana. Este processo histórico se 

prolonga até os dias atuais, pois estas informações referentes a contribuição africana 

ainda enfrentam dificuldades de chegar às escolas para contribuir com a destituição de 

estereótipos racistas para então, trabalhar a aceitação da identidade negra brasileira. 

Ao compreender a legislação que institui a educação étnico-racial no Brasil 

como uma política de Estado e que as páginas oficiais das prefeituras municipais na 

internet constituem importante veículo de comunicação das políticas públicas 

executadas pelo município, nosso objetivo é verificar a presença do tema educação 

étnico-racial nos websites das Secretarias Municipais de Educação das cidades de Mogi 

das Cruzes e São Paulo. Este objetivo nos leva a levantar a seguinte 

hipótese/questionamento: os municípios componentes desta pesquisa comunicam a 

educação étnico-racial nos websites de suas respectivas secretarias municipais de 

educação? 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

Esta hipótese nos leva a formulação de algumas sub-questões: 2.1) os partidos 

políticos dos líderes do poder executivo das cidades estudadas comunicam em seus 

websites algo relacionado à temática étnico-racial?; 2.2) pode ser estabelecida alguma 

relação entre a presença ou não do tema nos websites dos partidos políticos e a presença 

ou ausência de comunicação sobre educação étnico-racial nas páginas das secretarias 

municipais de educação? 

O presente estudo justifica-se pela necessidade de explorar em âmbito 

acadêmico-científico a temática da discriminação na sociedade brasileira e as políticas 

públicas voltadas para o combate ao racismo. Cabe também explorar sua comunicação 

por meio dos veículos de mídia oficiais do poder público – neste caso delimitados às 

páginas oficiais das prefeituras na internet. No contexto da era digital, marcada pela 

velocidade da produção e circulação das informações, os websites constituem uma 

ferramenta imprescindível para a comunicação institucional na administração pública. 

Sobre a importância da internet CASTELLS (2003) aponta que a sociedade em rede é 

[...] é a sociedade que eu analiso como uma sociedade cuja estrutura 

social foi construída em torno de redes de informação microeletrônica 

estruturada na internet. Nesse sentido, a internet não é simplesmente 

uma tecnologia; é um meio de comunicação que constitui a forma 

organizativa de nossas sociedades; é o equivalente ao que foi a fábrica 

ou a grande corporação na era industrial. A internet é o coração de um 

novo paradigma sociotécnico, que constitui na realidade a base 

material de nossas vidas e de nossas formas de relação, de trabalho e 

de comunicação. O que a internet faz é processar a virtualidade e 

transformá-la em nossa realidade, constituindo a sociedade em rede, 

que é a sociedade em que vivemos. (CASTELLS, 2003, p.287) 

 

Nessa sociedade em rede a Comunicação Institucional vai se configurar com 

instrumentos e ações que possibilitam uma aproximação mais ágil e próxima de seu 

público alvo, permitindo um diálogo com mecanismos que articulam a política 

organizacional – no caso a política governamental da gestão em curso -  às políticas 

públicas. Os websites servirão de instrumentos de divulgação, articulação e troca 

institucional-política (KUNSCH, 2007). 

A educação étnico-racial representa um campo de grande interesse para os 

autores, com base na convicção de que ela constitui uma medida efetiva para o combate 

à discriminação, para a valorização da pluralidade cultural brasileira e para a promoção 

da igualdade. As cidades analisadas, São Paulo e Mogi das Cruzes, foram escolhidas 

porque a primeira é a capital do Estado de mesmo nome e a segunda é a maior cidade da 
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região do Alto Tietê em população – 429.321 habitantes segundo estimativa do IBGE 

para o ano de 2016 (BRASIL, 2017).  

 

2. Método  

 

Para a discussão do tema foi adotada uma pesquisa qualitativa de tipo 

bibliográfica que referenciou a construção do histórico da política pública de educação 

étnico-racial e do modelo de análise empregado. Para a coleta de dados, investigamos a 

presença da temática nos websites das secretarias municipais de educação das cidades 

de Mogi das Cruzes e São Paulo, bem como nas páginas dos partidos políticos dos 

líderes do poder executivo municipal destas cidades. Consultamos as páginas em 14 de 

junho de 2016. Utilizamos o recurso de captura de tela (print screen) dos websites e as 

transformamos em arquivos de imagem com a finalidade de ilustrar o layout e a 

disposição de conteúdo dos portais. 

Os dados coletados foram analisados segundo o método de análise de conteúdo 

por categorização e inferência. Segundo FONSECA JUNIOR (2014, p. 298) “a 

categorização consiste no trabalho de classificação e reagrupamento das unidades de 

registro em número reduzido de categorias, com o objetivo de tornar inteligível a massa 

de dados e sua diversidade.” Os elementos dos websites (links, subpáginas, menus, 

notícias, etc) foram analisados para classificarmos as informações conforme as 

categorias estabelecidas. A partir dessa classificação foi possível estabelecer inferências 

a partir dos resultados alcançados com a categorização.  

A análise avaliou a visibilidade da temática racial como eixo educacional nos 

websites oficiais das secretarias municipais de educação das Prefeituras de Mogi das 

Cruzes e São Paulo. A comunicação virtual e a exposição de informações na internet são 

marcas da era digital e tornam-se indispensáveis no cotidiano das organizações 

(SANT´ANNA e FERNANDES, 2008). Não distantes desta realidade contemporânea, 

os partidos políticos se utilizam da internet como ferramenta de comunicação e de 

propagação de seus ideais e planos de ação. Com o propósito de verificar o tratamento 

da questão étnico-racial em nível político-partidário e estabelecer relações entre as 

políticas públicas implementadas neste âmbito pelos governos municipais de Mogi das 

Cruzes e São Paulo, investigamos a presença da temática nos websites dos partidos 

políticos dos líderes do poder executivo municipal destas cidades no período analisado. 

Buscou-se investigar se os websites comunicam a existência de órgãos na estrutura 
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interna dos partidos que abordam a educação étnico-racial ou tema relacionado. A 

consulta a ambas as páginas ocorreu em 14 de junho de 2016.  

 

3. Os portais institucionais e a educação étnico-racial: descrição e análise dos 

dados  

 

3.1 Website da Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes 

O prefeito da cidade de Mogi das Cruzes eleito para o período 2013-2016 foi 

Marco Aurélio Bertaiolli, filiado à época deste estudo ao Partido Social Democrático 

(PSD). O website oficial do partido caracterizava a instituição no período analisado 

como “um partido de centro, moderno, livre de dogmas e ideologias superados, atento 

ao que realmente traz desenvolvimento econômico e social” (PSD, 2016). Seu registro 

foi deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 27 de setembro de 20115.  

Dentro da estrutura do website oficial da Secretaria Municipal de Educação não 

há qualquer menção à temática étnico-racial ou links em um primeiro olhar superficial, 

não há nas abas principais e botões de acesso nada que esteja relacionado à temática. Há 

notícias e informações a respeito de comissões, atos administrativos, leis, decretos, 

dentre outros, mas não é possível encontrar informações, sobretudo, no Plano Municipal 

de Educação do Município de Mogi das Cruzes referente ao ano de 2016, que nos levem 

a concluir que existam ações no âmbito da educação étnico-racial no município.  

 

FIGURA 1 – Website da SME de Mogi das Cruzes (visão geral). Disponível em 

<www.mogidascruzes.sp.gov.br/educacao/>. Acesso em: 18 de junho de 2016. 

                                                 
5 Partidos políticos registrados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até junho de 2016. Disponível em 

<http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/registrados-no-tse>. Acesso em 14 de junho de 2016. 
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3.2 Website da Secretaria Municipal de Educação (SME) da cidade de São 

Paulo 

O prefeito da cidade de São Paulo eleito para o período 2013-2016 foi Fernando 

Haddad, filiado à época deste estudo ao Partido dos Trabalhadores (PT). O website 

oficial destacava, no período analisado, a fundação do partido na década de 1980, em 

plena Ditadura Militar, como uma resposta à “necessidade de promover mudanças na 

vida de trabalhadores da cidade e do campo, reunindo militantes de esquerda, 

intelectuais e artistas” (PT, 2016 - grifo nosso). O deferimento do registro pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) aconteceu em 11 de fevereiro de 19826. 

A visualização do canal de comunicação, website, da Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo, o acesso às informações referentes à educação étnico-racial está 

visível e inserido na primeira página do portal da SME através de um botão de acesso 

que leva o usuário a uma subpágina que apresenta o conteúdo referente à temática 

abordada. Nesta subpágina são encontradas informações de apresentação que explicitam 

a missão do projeto educacional étnico-racial no município. Há também a apresentação 

dos profissionais responsáveis pelo COPED – Núcleo de Educação Étnico-racial e como 

são divididas as ações pedagógicas do núcleo: 

 - História e Cultura Africana e Afro-brasileira; 

 - História e Cultura Indígena e Educação Escolar Indígena; 

 - Educação para Imigrantes e Educação Escolar para Populações em Situação de 

Itinerância. 

No botão de acesso ‘Formação’ existem informações, sucintas, a respeito do 

conteúdo aplicado para formulação de práticas pedagógicas voltadas para a formação 

continuada dos professores. As áreas abordadas são: 

- Educação para as relações étnico-raciais; 

- Educação para as relações étnico-raciais - Literaturas e Culturas Africanas e 

Afro-brasileira; 

- Educação para as relações étnico-raciais - História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana. 

Em ‘Áreas do conhecimento’, há acesso ao conteúdo específico voltado para a 

formação dos professores da rede pública municipal: Artes, História e Cultura 

                                                 
6 Idem.  
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Africana/Ensino Fundamental, Etnomatemática (sem conteúdo descritivo), Literatura e 

Cultura Africana e Afro-brasileira, Étnico-racial/Educação Infantil, Étnico-racial/Ensino 

Fundamental, História, Cultura e Literatura Indígena e Cultura, História e Literatura 

Latino-Americana. Além destas áreas que apresentam o conteúdo e contexto do projeto 

educacional étnico-racial da gestão municipal paulistana, há a área de notícias que 

figuram em destaque por ordem cronológica.  

 
FIGURA 2 – Website da SME de São Paulo (visão parcial). Disponível em 

<portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Home/Index/>. Acesso em: 18 de junho de 2016. 
 

 
FIGURA 3 – Website da SME de São Paulo (detalhe do menu superior). Disponível em 

<portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Home/Index/>. Acesso em: 18 de junho de 2016. 
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FIGURA 4 – Website da SME de São Paulo (página do programa de educação étnico-racial). Disponível 

em <www.portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Educacao-etnicoRacial/>. Acesso 

em: 18 de junho de 2016. 

 

3.3 Websites dos partidos políticos 

Na análise dos websites oficiais de cada partido buscamos averiguar se eles 

apontavam a eventual existência de órgãos em suas estruturas internas que abordam a 

educação étnico-racial ou temática relacionada. Para cumprir este propósito, exploramos 

os menus superiores, laterais e inferiores das páginas a procura de links que indicassem 

abordagens sobre racismo, educação étnico-racial, movimento contra desigualdades 

raciais e expressões correlacionadas. 

 

QUADRO 1 – Websites dos partidos políticos analisados 

Nome Sigla Número eleitoral Website 

Partido Social Democrático  PSD 55 http://www.psd.org.br 

Partido dos Trabalhadores PT 13 http://www.pt.org.br 
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Na análise do website do PSD não encontramos evidências de comunicação de 

órgãos de sua estrutura interna com abordagem sobre educação étnico-racial e tampouco 

elementos relacionados direta ou indiretamente à temática. Não há links nos menus ou 

no corpo da página principal que abordem o assunto. A figura 5 mostra o layout do 

website. 

 

 
FIGURA 5 – Website do Partido Social Democrático (visão geral). Disponível em <www.psd.org.br>. 

Acesso em: 18 de junho de 2016. 

 

Por outro lado, no website do PT (figuras 6, 7, 8 e 9) encontramos links nos 

menus superior e inferior da página principal evidenciando a existência de órgão em sua 

estrutura interna relacionado à questão da educação étnico-racial. Trata-se da Secretaria 

Nacional de Combate ao Racismo (SNCR). Ao clicar nos links, o internauta é 

redirecionado para a página da Secretaria, que é composta: pela descrição das atividades 
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que executa; por uma sessão de notícias denominada “Blog da Secretaria”; por um link 

no qual é possível assinar o boletim eletrônico da SNCR. O órgão 

organiza a atuação petista nas cidades nas quais o movimento contra a 

desigualdade racial é incipiente. Contribui, também, na formação dos 

militantes que atuam no combate à discriminação e dá visibilidade às lutas de 

raça, gênero e classe. É papel da SNCR garantir a formação, a capacitação e a 

articulação de negros e negras do Partido dos Trabalhadores, contribuir com a 

construção e a organização partidária nos estados e municípios, ampliar a 

representação étnica nos espaços de poder e consolidar a formulação e 

articulação políticas do PT no combate ao racismo. (PT, 2016). 

 

 

FIGURA 6 – Website do Partido dos Trabalhadores (visão parcial). Disponível em <www.pt.org.br>. 

Acesso em: 18 de junho de 2016 

 

 

FIGURA 7 – Website do Partido dos Trabalhadores (menu superior – aba ‘Secretarias’). Disponível em 

<www.pt.org.br>. Acesso em: 18 de junho de 2016. 
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FIGURA 8 – Website do Partido dos Trabalhadores (menu inferior). Disponível em <www.pt.org.br>. 

Acesso em: 18 de junho de 2016. 

 

 

FIGURA 9 – Website do Partido dos Trabalhadores (página da Secretaria Nacional de Combate ao 

Racismo – visão parcial). Disponível em <www.pt.org.br/secretaria/combate-ao-racismo/>. Acesso em: 

18 de junho de 2016. 

 

Estas análises nos permitem confirmar a hipótese de que existe relação entre o 

tratamento da temática ‘educação étnico-racial’ nos websites das Secretarias Municipais 

de Educação e a exposição de órgãos (que abordam a questão étnico-racial) da estrutura 
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interna dos partidos em suas páginas na internet. A Secretaria Municipal de Educação 

de Mogi das Cruzes, cidade cujo prefeito à época deste estudo era filiado ao PSD, não 

aborda a educação étnico-racial em seu website. O mesmo se verifica na página do 

partido, a qual não expõe a existência de órgãos internos de atuação étnico-racial. Já a 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, cidade cujo prefeito na gestão 2013-

2016 era filiado ao PT, aborda o tema em seu website por meio de link no menu 

superior, aba ‘Programas e Projetos’ e no menu de ‘Serviços’, ambos localizados na 

página principal. O mesmo se verifica na página do partido, a qual comunica a 

existência da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo (SNCR).  

 

Considerações Finais 

O combate ao racismo e a promoção da igualdade racial são necessidades 

urgentes no Brasil. Estas questões estão presentes na agenda das políticas públicas 

nacionais, estaduais e municipais. Fruto de reivindicações históricas do movimento 

social negro, avaliamos que a instituição da Lei Nº 10.639/03 representa um avanço ao 

instituir a educação étnico-racial no ensino fundamental e médio das redes pública e 

privada. Ao sancionar a referida lei, o ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva 

transformou a ação em uma política pública de Estado, de aplicação objetiva e de 

caráter ideológico suprapartidário. Diferentemente de uma política de governo, uma 

política de Estado se institucionaliza, cria raízes e se mantém intacta mesmo após o 

período de vigência do governo que a criou. Sobre essa diferenciação, Oliveira (2011) 

explica que, 

[...] políticas de governo são aquelas que o Executivo decide num 

processo elementar de formulação e implementação de determinadas 

medidas e programas, visando responder às demandas da agenda 

política interna, ainda que envolvam escolhas complexas. Já as 

políticas de Estado são aquelas que envolvem mais de uma agência do 

Estado, passando em geral pelo Parlamento ou por instâncias diversas 

de discussão, resultando em mudanças de outras normas ou 

disposições preexistentes, com incidência em setores mais amplos da 

sociedade (OLIVEIRA, 2011, p. 329). 

 

Identificamos diferentes posicionamentos das secretarias municipais de 

educação em comunicar (ou não) a educação étnico-racial. Relacionamos estes dados 

com os resultados obtidos a partir da análise dos websites dos partidos dos chefes do 

poder executivo das prefeituras procurando elementos que tratam a questão do racismo 

sob um prisma institucional partidário. Ou seja, buscamos verificar a existência de 
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órgãos intrapartidários de atuação no combate ao racismo na comunicação oficial dos 

partidos, por meio de suas páginas oficiais na internet. Verificou-se que o portal do 

Partido dos Trabalhadores comunica a existência de sua Secretaria Nacional de 

Combate ao Racismo enquanto o do Partido Social Democrático não comunica a 

existência de órgãos desse quilate em sua estrutura. 

Do mesmo modo, o portal da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

apresenta informações referentes à educação étnico-racial, enquanto a página da 

Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes não comunica a temática. A 

comunicação institucional das duas cidades, limitada ao objeto ora analisado, traz 

evidências de que as políticas públicas relacionadas à educação étnico-racial são 

agendadas de modo semelhante aos posicionamentos ideológicos dos partidos aos quais 

as administrações estavam vinculadas até o ano de 2016.  

Porém, cabe registrar que esta análise não traz elementos para afirmar que a 

educação étnico-racial não seja realizada, de alguma forma, no município de Mogi das 

Cruzes, seja por meio de grupos de trabalho, conselhos inter-secretariais ou núcleos com 

especialistas voltados para a sua implementação no município. O que fica evidente é 

que, no caso desse município, caso exista alguma ação específica para a temática 

estudada, não houve registro que tenha sido publicado no website oficial da secretaria.  
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