
O CEERT – Centro de Estudos das 
Relações de Trabalho e Desigualdades é 
uma organização não governamental, 
apartidária e sem fins lucrativos. Criado 
em 1990 com o objetivo de conjugar 
produção de conhecimento com 
programas de intervenção no campo das 
relações raciais e de gênero, visando a 
promoção da igualdade de 
oportunidades e tratamento e o 
exercício efetivo da cidadania. 
     
Os principais programas do CEERT são:

• Políticas Públicas
• Direito e relações raciais
• Educação
• Saúde
• Diversidade no trabalho
• Liberdade de crença e combate à  
  intolerância religiosa

CEERT
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Santana • CEP 02036-022 • São Paulo/ SP
Fones: (11) 69503684 e 69788333
www.ceert.org.br

A SECAD – Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade 
é a mais nova secretaria do Ministério da 
Educação (MEC). Nela estão reunidos, 
pela primeira vez, temas como 
alfabetização e educação de jovens e 
adultos, educação do campo, educação 
ambiental, educação escolar indígena, e 
diversidade étnico-racial. 

A SECAD tem por objetivo contribuir 
para a redução das desigualdades 
educacionais por meio da participação de 
todos os cidadãos, em especial de jovens e 
adultos, para a construção de políticas 
públicas que assegurem a ampliação do 
acesso à educação continuada. Além 
disso, a Secretaria responde pela 
orientação de projetos 
político-pedagógicos, voltados para os 
segmentos da população vítima de 
discriminação e de violência.

SECAD
SGAS, Av. L2 Sul • Quadra 607 • Lote 50 / 
2º and.  sl. 205 • Ed. CNE • CEP 70200-670 
Brasília/DF
Fones: (61) 2104-6183 
www.mec.gov.br
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“Todos nós um só
todos nós os mesmos

todos nós um nó ”
(Chico César e Arnaldo Black)



2



3

 SUMÁRIO

O CEERT e a Educação •••••••••••••••••••••••••••••••  5

Prefácio  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  11

Apresentação ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13

Radiografia do Prêmio •••••••••••••••••••••••••••••  15

A Realidade não mente •••••••••••••••••••••••••••• 19

As Experiências Selecionadas •••••••••••••••••• 24

Educação Infantil •••••••••••••••••••••••••••••••••••••  25

Educação Fundamental 1 •••••••••••••••••••••••••••39

Educação Fundamental 2 •••••••••••••••••••••••••••57

Ensino Médio •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••79

2º Seminário "Desafios das Políticas 
Públicas de Promoção da Igualdade 
Racial" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 99



4



5

 HHá doze anos o CEERT atua na área da 
educação, combinando ações de combate 
ao racismo com programas de pesquisa e de 
promoção da igualdade racial.

O Programa de Educação do CEERT tem como 
objetivo desenvolver propostas metodológicas 
para o tratamento da diversidade humana e da 
pluralidade cultural na escolarização regular. Ele 
subsidia, especialmente, a rede pública de ensino, na 
perspectiva da adoção do tema “diversidade humana / 
pluralidade cultural” como conteúdo permanente dos 
currículos e das atividades escolares.

Nos últimos doze anos, o CEERT produziu artigos, 
materiais e textos pedagógicos, além de elaborar e 
desenvolver programas de formação sobre relações 
raciais/étnicas em diferentes instituições. Ao longo 
deste período, desenvolveu metodologia de processos 
de formação e de intervenção institucional que têm 
sido fundamentais nas áreas do trabalho, da saúde e 
da educação. 

NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTACAMOS 
OS SEGUINTES PROJETOS:

Educação para a Cidadania 
Desenvolvido nos anos de 1993 e 1994, suas principais 
atividades consistiram em oficinas com educadores 
e alunos de escolas periféricas da região norte do 
município de São Paulo, região com expressiva 
concentração de população negra. Como produtos, 
foram organizados textos de apoio sobre diversidade 
humana e a educação. Também foi produzido um 
rol de atividades para as salas de aula, tendo como 
temática a discriminação racial. “Educação para a 
Cidadania” atingiu mais de 30 escolas e 800 professores 
da rede pública de ensino.
Parceria/Apoio: Companhia Levi Strauss

Oportunidades Iguais para Todos
Programa de implementação de políticas de 
promoção da igualdade racial, com atividades 
diversificadas como produção de material pedagógico, 
curso de formação de multiplicadores, oficinas de 

O CEERT E A EDUCAÇÃO
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formação e de sensibilização etc. Foi realizado em 
1996, em Belo Horizonte, atingindo 700 educadores. 
Destes, trinta receberam uma formação mais 
intensiva e foram indicados pela Secretaria Municipal 
de Educação como agentes multiplicadores para 
a introdução do tema “diversidade humana / 
pluralidade cultural” na rede pública de ensino.
Parceria/Apoio: Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte

Interação Racial no Meio Escolar 
O projeto, desenvolvido em 1998, teve uma 
característica marcadamente institucional, visto 
que, desde o início, envolveu quatro delegacias de 
ensino, consideradas “porta de entrada” para as 
escolas. Posteriormente envolveu 80 coordenadores 
pedagógicos e supervisores ligados a estas delegacias. 
Nas escolas, as oficinas começaram com o corpo 
diretivo e técnico (diretor, vice-diretor, coordenadores 
pedagógicos) abrangendo posteriormente os 
professores e, por meio deles, os alunos. Este caminho 
metodológico foi escolhido como forma de envolver a 
totalidade do corpo escolar, evitando o isolamento da 
atuação do professor e permeando o projeto político-
pedagógico com o tema das relações raciais.
Parceria/Apoio: Companhia Levi Strauss

Cidadania em Preto e Branco
Livro paradidático que discute as relações raciais. 
Atualmente está na quarta edição e figura na lista de 
livros recomendados para o ensino fundamental e 
médio das escolas estaduais de São Paulo. Também 
compõe a bibliografia afro-brasileira disponível nas 
Salas de Leitura das escolas municipais de São Paulo.
Editora Ática, 1999

Discriminação Racial nas Escolas - Entre a 
Lei e as Práticas Sociais 
Nas palavras de Jorge Werthein, diretor da Unesco no 
Brasil, “com a publicação do presente texto, esperamos 
impulsionar o debate sobre propostas de superação 
do problema, seja no campo conceitual, seja no 
campo das políticas públicas, envolvendo órgãos 
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públicos, pesquisadores, intelectuais e organizações 
da sociedade civil - todos juntos na promoção da 
igualdade racial na escola”.
Edição Unesco, 2002

Prêmio Educar Para a Igualdade Racial: 
experiências de promoção da igualdade 
racial/étnica no ambiente escolar
A primeira edição do Prêmio, em 2002, recolheu 210 
experiências de educadores das cinco regiões do país, 
nas áreas de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
I e II. As experiências, analisadas por especialistas 
em educação e relações raciais, formaram um rico 
material com parâmetros para a produção de boas 
experiências educacionais de promoção da igualdade. 
O evento de premiação contou com a participação 
de 2064 educadores, oriundos de todo o país, que, 
em três dias de trabalhos, participaram de mesas de 
debate, cursos, aulas abertas e shows culturais. 
A 2ª edição do Prêmio incluiu o Ensino Médio, recolheu 
314 experiências de todos os estados do país e seu 
evento de premiação aconteceu no 2º Seminário 
“Desafios das Políticas Públicas de Promoção da Igualdade 
Racial”, como pode ser conferido nesta publicação. 
Parceria/apoio das duas edições do Prêmio:
Secretaria de Educação, Projeto Vida, Círculo de 
Leitura, Secretaria da Cultura e Coordenadoria 
Especial de Assuntos da População Negra da 
Prefeitura Municipal de São Paulo; SEDH - 
Programa Paz nas Escolas; Banco Real; Casa da 
Cultura: acervo de memória do viver afro-brasileiro; 
Fundação Fo rd; Unicef; Unesco; Fundação Kellogg;  
AMCE - Negócios Sustentáveis; IBEAC; Editora 
Ática, FTD, Vozes; SESC – SP;  UNAIDS; Fundação 
AVINA; Secretaria Municipal de Educação de 
Campinas; Escola Viva; DFID – Department for 
International Development; SECAD – MEC.

Seminários regionais “Educar Para a 
Igualdade Racial”
Os seminários foram realizados, em 2003, nas capitais: 
Belém (PA); Belo Horizonte (MG); Campo Grande 
(MS); Porto Alegre (RS); Salvador (BA). O objetivo 
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foi monitorar as 180 experiências inscritas (e não 
premiadas) no 1º Prêmio “Educar Para a Igualdade 
Racial” e demais práticas de educadores, diretores e 
coordenadores pedagógicos. Ao todo, participaram 
1050 profissionais da educação e representantes dos 
Movimentos Negro e Indígena. Participaram ainda 26 
monitores que discutiram, no âmbito de suas regiões, 
questões referentes às políticas públicas; programa de 
formação em relações raciais no ambiente escolar; Lei 
10639/2003; currículo escolar, entre outros temas.   
Parceria/Apoio: Unicef; SEDH – Programa Paz  
nas Escolas.

Ética, cidadania e relações raciais
Curso de formação nas escolas da rede municipal de 
Uberlândia (MG), em 2003. Atingiu 400 educadores. 
Foram desenvolvidas oficinas de formação, atividades 
extra-muros e produção de experiências de promoção 
da igualdade racial/étnica na escola. Na oportunidade, 
criou-se o núcleo de educadores “Educafro” - responsável 
pela implementação de políticas públicas educacionais 
de promoção da igualdade racial em Uberlândia. 
Parceria/Apoio: Prefeitura Municipal de 
Uberlândia - Minas Gerais

Educar Para a Igualdade Racial: formação 
de educadores da Rede Municipal de 
Campinas
O CEERT realizou, em 2004, a “Formação de 
Educadores da Rede Municipal de Educação de 
Campinas sobre o Tratamento da Temática Racial/
Étnica” com o objetivo de sensibilizar e capacitar 
os profissionais da educação para a importância 
de trabalhar as relações raciais em prol do pleno 
desenvolvimento escolar de todas as crianças (negras, 
brancas, indígenas e de outros grupos étnicos) e 
de garantir o direito de acesso e permanência nas 
escolas. Como beneficiários diretos do projeto, 
tivemos 150 educadores de educação infantil e ensino 
fundamental, 30 gestores educacionais (diretores, 
coordenadores pedagógicos e supervisores) e 12 
educadores étnicos.
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O CEERT realizou ainda a “Formação aprofundada 
para gestores em educação da Rede Municipal de 
Campinas sobre a Temática Racial” com o objetivo de 
subsidiar o grupo de educadores étnicos, contribuindo 
para a inclusão da temática da diversidade humana 
nos programas curriculares e nos projetos político-
pedagógicos das escolas.
Parceria/Apoio: Secretaria Municipal de Educação 
de Campinas, Escola Viva.

Construção de uma prática de promoção 
da igualdade racial, a partir da bibliografia 
afro-brasileira da SME-SP
A partir da bibliografia afro-brasileira disponibilizada 
pela Secretaria Municipal de Educação de São 
Paulo, o CEERT formou cerca de 1600 profissionais 
da educação (orientadores da sala de leitura, 
coordenadores pedagógicos, diretores escolares e 
auxiliares de desenvolvimento infantil), de todas as 
regiões de São Paulo, para a inclusão da temática 
racial em suas práticas escolares, contemplando os 
seguintes temas: relações raciais no ambiente escolar; 
representação do negro nos livros didáticos; história 
da África e da cultura afro-brasileira; direito e relações 
raciais e metodologia de tratamento da temática racial 
no ambiente escolar.
Parceria/Apoio: Secretaria Municipal de Educação 
da Prefeitura de São Paulo; Círculo de Leitura; 
Projeto Vida.

Educar Para a Igualdade Racial: 
indicadores e metodologias de 
implementação de políticas públicas 
educacionais de promoção da igualdade 
racial
Nas prefeituras de São Paulo e de Campinas, o CEERT, 
além do processo de formação de profissionais 
de educação, coletou informações qualitativas e 
quantitativas com vistas a construir indicadores 
e metodologias para a implementação da lei 
10639/2003.
Pareceria/Apoio: Unicef
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Vista Minha Pele
Vista Minha Pele é um vídeo destinado à discussão 
sobre racismo e preconceito racial. A parte ficcional 
baseia-se em uma história invertida: os negros são a 
classe dominante enquanto os brancos figuram como 
ex-escravos. É uma paródia da realidade brasileira, que 
oferece material útil para a reflexão sobre racismo e 
preconceito em sala de aula. A segunda parte do vídeo 
apresenta depoimentos de educadores e especialistas 
em relações raciais enfocando as implicações entre 
educação e racismo. O vídeo foi distribuído para 2000 
estabelecimentos de ensino e tem sido utilizado em 
cursos de formação de educadores. 
Apoio: SEDH – Programa Paz nas Escolas e 
Banco Real

Ver Lei 10639/2003 no CD-ROM
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A
PREFÁCIO

Ao longo de nosso processo histórico, poucas leis 
foram construídas com vistas a interferir incisivamente 
em dados da dinâmica social diretamente ligados à 
possibilidade de promoção da população negra brasileira.

No caso específico da educação, essa tendência à 
timidez pode ser percebida, por exemplo, no que foi 
acenado por uma lei brasileira datada de 1941 que 
proibia formalmente a veiculação de preconceito de 
raça ou de cor por meio do livro didático. Trata-se, no 
limite, de uma das primeiras e raras manifestações do 
Estado brasileiro no tocante ao papel desempenhado 
pelo sistema de ensino na reprodução do racismo, do 
preconceito e da discriminação raciais.

Com efeito, muito antes das formulações da Frente 
Negra Brasileira, nos anos 1930, chegando à produção 
assinada pelos intelectuais negros contemporâneos, a 
educação sempre ocupou lugar de destaque na agenda 
do Movimento Negro Brasileiro.

A existência de leis e o vigor da luta anti-racista 
não foram suficientes, no entanto, para impedir que 
durante longos anos a academia e as autoridades da 
área de educação refutassem qualquer debate sobre 
esse tema essencialmente óbvio, a saber, as condições 
de se contemplar a diversidade racial brasileira, 
desconsiderando a população negra, correspondente 
a pelo menos metade do grupo ao qual é destinado o 
sistema de ensino.

É inconcebível, portanto, que o conhecimento sobre 
a diversidade humana seja excluído do currículo. Do 
mesmo modo, é inaceitável que o ensino de história, de 
geografia, de literatura, artes, entre outras, não abarque 
a participação dos diferentes grupos formadores 
da nacionalidade brasileira, com destaque para o 
contingente negro.

Indo ao encontro dessas demandas, atualmente o 
Brasil conta com a Lei nº 10.639/03, que altera a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº  9.394/96) em seu 
artigo 26 ao instituir a obrigatoriedade do ensino de 
história e cultura africanas e afro-brasileiras em todos as 
instituições de Educação Básica. Essa lei foi promulgada 
pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro 
de 2003 e regulamentada pelo Conselho Nacional de 
Educação em junho de 2004, com base no parecer 
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proferido pela Conselheira profa. dra. Petronilha Beatriz 
Gonçalves.

Ao contrário do ocorrido com a lei de 1941, temos 
condições e a obrigação legal e moral de trabalhar para 
que a Lei nº 10.639 alcance o mais rapidamente possível o 
cotidiano escolar.

Um componente imprescindível desse esforço será, 
sem dúvida, o protagonismo de educadores e gestores 
públicos que, mesmo contando tão-somente com o 
apoio das entidades negras, se esmeraram e se esmeram 
em tomar iniciativas destinadas a promover a igualdade 
racial no espaço escolar.

Ao mapear e dar visibilidade a esse protagonismo, por 
meio do reconhecido Prêmio “Educar para a Igualdade 
Racial”, o CEERT presta uma inestimável contribuição 
para que o Estado brasileiro avance na definição e na 
execução de políticas educacionais de promoção da 
igualdade racial. Nesse sentido, com muita satisfação e 
orgulho, apresento este prefácio referente ao documento 
que ora entregamos a público.

A leitura desses textos passa pelo acompanhamento 
do heróico esforço de educadoras e educadores, negros 
e brancos, que em todas as partes do país desenharam 
trilhas por meio das quais aquilo que hoje se apresenta 
como iniciativas individuais possa ser transformado o 
quanto antes em políticas públicas. Esse conjunto de 
educadores demonstrou ser possível, de fato, transformar 
o espaço escolar em instrumento de valorização da 
diversidade, da inclusão e da promoção da igualdade 
– nomeadamente a igualdade racial.

A nós, gestores públicos, resta, portanto, reconhecer, 
multiplicar e institucionalizar o esforço para que o 
sistema de ensino assuma seu papel de instrumento de 
formação de cidadãos plenos, plurais, iguais e livres.

 Parabéns ao CEERT e aos educadores brasileiros!
 

Profª. Dra. Eliane Cavalleiro
Coordenadora-Geral da Diversidade e Inclusão 
Educacional
Departamento de Educação para Diversidade e 
Cidadania – DEDC
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade – Secad
Ministério da Educação – MEC
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NNão raramente ouvimos os opositores das ações 
afirmativas argumentarem que, no lugar de se ocupar 
do ensino superior, o Movimento Negro deveria 
atentar para a educação básica. 

Trata-se de uma assertiva que contém um falso 
dilema e uma inverdade.

O falso dilema é que uma reivindicação não exclui 
outra, ao contrário, se complementam, inclusive 
porque a educação básica não será capaz de dialogar 
positivamente com a diversidade humana enquanto 
o ensino superior – que prepara os professores – tiver 
uma orientação e uma composição enraizadamente 
euro e etnocêntricas.

A inverdade pode ser atestada pela constatação 
de que há décadas a questão da educação, ou mais 
propriamente os serviços por ela prestados ao racismo 
e à discriminação racial, vem sendo priorizada pelos 
ativistas e pensadores negros brasileiros.

Mais recentemente, insuspeitos institutos de 
pesquisa, inclusive oficiais, passaram a confirmar o 
diagnóstico de que o sistema de ensino no Brasil 
tende indisfarçavelmente a preparar brancos para 
se sentirem superiores e negros para se sentirem 
inferiores.

Bem por isso, no momento em que o Ministério da 
Educação contempla as ações afirmativas no projeto 
de reforma universitária, urge a execução de uma 
reforma na educação básica, cujo passo inicial poderia 
ser a extinção da herança etnocêntrica da pedagogia 
brasileira.

Foi preciso que o Estado brasileiro adotasse uma lei 
– a famosa 10639/2003, que alterou a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (LDB) – para que os gestores 
da educação atentassem para a relevância do estudo 
da África e da cultura afro-brasileira, num sistema 
de ensino cuja metade da clientela é composta por 
descendentes de africanos.

Mas há um outro fator que merece a atenção do 
Poder Público: o imenso e emocionante esforço diário 
que educadores negros e brancos empreendem em 
favor da valorização da diversidade e da promoção da 
igualdade racial em sala de aula.

A insistência do Movimento Negro, a produção 

APRESENTAÇÃO



14

teórica e os diagnósticos oficiais terminaram por 
sensibilizar e engajar centenas de milhares de 
professores, espalhados pelo país, que antes mesmo 
da aprovação de qualquer lei já se ocupavam do 
enfrentamento do racismo e da discriminação racial.

A publicação que temos o orgulho de ora tornar 
pública retrata exatamente este esforço. Trata-se de 
um inventário de conteúdos, técnicas e estratégias 
políticas adotado por professores, não raramente 
com o apoio de organizações do Movimento Negro, 
destinado a melhorar o padrão de relacionamento 
entre escola e alunado negro.

Nosso mérito, no CEERT, foi o de dar visibilidade 
a este esforço, por meio do Prêmio “Educar para 
a Igualdade Racial: experiências de promoção da 
igualdade racial/étnica no ambiente escolar”, que já 
caminha para sua terceira edição.

Os principais escritores desta publicação são os 
educadores, mulheres e homens, que em sala de aula 
confirmam a vocação do nosso povo para encarar e 
superar dificuldades, situando a educação como um 
indispensável instrumento de transformação social e, 
sobretudo, de transformação de valores.

Quiçá, mais do que o retrato de experiências bem 
sucedidas em sala de aula, a publicação seja tomada 
como uma bússola para a implementação de políticas 
educacionais de promoção da igualdade racial.

Hédio Silva Jr.         
Diretor Executivo do CEERT

Maria Aparecida Silva Bento
Diretora Executiva do CEERT 
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AAs inscrições  para a 2ª edição do Prêmio “Educar 
Para a Igualdade Racial” foram feitas entre 15 de 
fevereiro a 15 de abril de 2004. O acesso pôde ser 
feito por e-mail - diretamente no site do CEERT 
(www.ceert.org.br), ou pelo correio convencional. 
Foram inscritas 314 experiências de todos os estados, 
representando as cinco regiões do país.

Após o recebimento das experiências, contamos 
com a colaboração de aproximadamente 46 
estudiosos de todo o país - consultores e especialistas 
em relações raciais/étnicas e de áreas específicas do 
conhecimento. Eles foram convidados a compor 
o comitê de seleção, a fim de analisar e avaliar as 
experiências à luz dos critérios relativos à intersecção 
entre as diferentes áreas do conhecimento e as 
relações raciais/étnicas. 

As experiências foram classificadas por meio de 
um exaustivo processo que envolveu de dois a três 
pareceristas debruçados sobre cada experiência. A 
partir dos pareceres, os professores responsáveis 
pelas experiências mais bem avaliadas enviaram 
ao CEERT, para apreciação do júri final, materiais 
complementares (fotografias, produções dos alunos, 
fitas de vídeo etc.). 

O júri final contou com membros de algumas 
instituições parceiras do CEERT: Unicef; Fundação 
Ashoka; SECAD – MEC; Fundação Abrinq; Fundação 
Carlos Chagas; Cenpec; Instituto Avisa Lá e Banco Real. 
Sua função foi analisar as melhores experiências e, 
dentre elas, escolher as finalistas e classificá-las em 1º, 
2º e 3º lugares em cada categoria (educação infantil, 
ensino fundamental I e II e ensino médio).

A premiação das experiências finalistas integrou 
as atividades do 2º Seminário “Desafios das Políticas 
Públicas de Promoção da Igualdade Racial”, no SESC 
Vila Mariana, na cidade de São Paulo, nos dias 21, 22 
e 23 de setembro de 2004. O evento teve a presença 
de cerca de 1600 participantes, em sua maioria 
professores, coordenadores pedagógicos e diretores 
escolares. No total, foram 18 atividades entre mesas, 
oficinas, exposições, aulas abertas e show. 

A seguir apresentaremos as principais informações 
acerca das experiências inscritas, tanto na primeira, 

RADIOGRAFIA DO PRÊMIO
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quanto na segunda edição do Prêmio “Educar Para a 
Igualdade Racial”. 

DISTRIBUIÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS INSCRITAS 
POR REGIÕES:

Na 1ª edição do Prêmio “Educar Para a Igualdade 
Racial” não se inscreveram professores  dos seguintes 
estados: Acre, Alagoas, Espírito Santo, Maranhão, 
Paraíba, Roraima, Sergipe e Tocantins. Já na 2ª 
edição do Prêmio “Educar Para a Igualdade Racial” 
inscreveram-se professores de todos os estados do 
Brasil. Destacando-se que embora possamos observar 
uma pequena redução no volume de experiências 
do sul e nordeste, tivemos, em contrapartida, um 
significativo aumento das regiões norte e centro-
oeste que têm mais dificuldade de serem acessadas 
por iniciativas deste tipo, normalmente originárias do 
sudeste brasileiro. 

EXPERIÊNCIAS POR CATEGORIAS:  

Com relação ao volume de inscrição de 
experiências, a grande alteração entre a 1ª  e 2ª  edição 
do Prêmio está relacionada à inclusão do ensino 
médio no processo. Esta inclusão revelou-se uma 
decisão acertada e oportuna do CEERT, uma vez que 
com a intensificação do debate sobre desigualdades 
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raciais no acesso ao  terceiro grau, com a ampliação 
dos cursinhos pré-vestibulares dirigidos a jovens 
negros, e com o processo de implementação de 
cotas nas universidades, a categoria ensino médio 
vem sendo mobilizada para discutir as relações raciais, 
o que  pode explicar a expressiva participação dos 
professores de ensino médio no Prêmio.

PROFESSORES INSCRITOS SEGUNDO O SEXO: 

Acompanhando as estatísticas na área 
da educação, o percentual de educadoras é 
significativamente  mais alto, quando comparado ao 
de educadores. Mas podemos observar que ambos os 
gêneros cresceram igualmente entre as duas edições 
do Prêmio.

PROFESSORES INSCRITOS SEGUNDO A COR/
RAÇA/ETNIA:  

Destacamos a expressiva presença do educador 
branco, tão protagonista quanto o educador negro, 
nas iniciativas  de tratamento do tema da igualdade 
racial no ambiente escolar. Este dado questiona uma 
máxima brasileira, segundo a qual o racismo seria 
um problema dos e para os negros. Por outro lado, 
a quase ausência de educadores indígenas nos alerta 
para a necessidade de empreender iniciativas que 
assegurem a inclusão deste importante segmento. É 
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fato que a mudança, no quadro das desigualdades 
raciais/étnicas, só poderá ocorrer quando brancos, 
negros, indígenas e representantes dos diversos 
segmentos que compõem a sociedade brasileira 
tomarem para si a tarefa de transformar o Brasil em 
um país verdadeiramente democrático.

O PRÊMIO EDUCAR PARA A IGUALDADE 
RACIAL OBJETIVA:

• Sensibilizar, incentivar e subsidiar 
professores para a inclusão da temática racial / étnica 
nos projetos pedagógicos, visando concretizar o direito 
constitucional do pleno desenvolvimento escolar das 
crianças e dos adolescentes negros, brancos, indígenas 
e de outros grupos étnicos, e para garantir a igualdade 
de acesso e de permanência na escola.
• Contribuir para eliminar a discriminação racial / 
étnica e promover a igualdade racial no sistema  
de ensino.
• Favorecer o desenvolvimento de metodologias, 
materiais didáticos e paradidáticos que auxiliem o 
educador a tratar o tema “relações raciais / étnicas” em 
sala de aula.
• Potencializar o debate

Todas as experiências inscritas no Prêmio 
"Educar para a Igualdade Racial" foram 
analisadas por um comitê de especialistas de 
diferentes áreas do conhecimento, às luzes dos 
critérios de avaliação.
Estes critérios, que foram elaborados 
respeitando as especificidades de cada 
categoria, intersecionam as diferentes áreas 
do conhecimento com a temática das relações 
raciais/étnicas. Este material está disponível, na 
íntegra, no CD-ROM.


