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A
A escola está trabalhando para o  
desenvolvimento da cidadania? 
Existe tratamento diferenciado na escola?

A Conferência Mundial sobre Educação para Todos1
 

suscitou os questionamentos acima. Igualmente 
uma série de diagnósticos apontam a existência 
de tratamento desigual para crianças de diferentes 
segmentos e origens, contribuindo para os dramáticos 
indicadores de desigualdades entre crianças negras e 
brancas no sistema educacional.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), com base no Censo de 2000, aponta:

• há 3 vezes mais analfabetos entre os negros do 
que entre os brancos 
• o espaço escolar é hostil às crianças não-brancas, 
o que nos permite redefinir  a expressão “maior 
evasão das crianças negras da escola” por “expulsão 
das crianças negras do sistema escolar” 2

• os alunos negros não estão usufruindo das 
melhorias ocorridas nas redes de ensino, “da mesma 
maneira que os alunos brancos, por práticas e 
atitudes internas às escolas” 3 – SAEB-2001).4

Os instrumentos do SAEB-2001 5 “não conseguem 
captar práticas docentes voltadas para o problema da 
eqüidade”, impedindo que as experiências de sucesso 
no enfrentamento da desigualdade apareçam. Tais 
dados explicitam a interação difícil entre o sistema 
escolar e o alunado negro.

O Unicef 6, também com base no Censo de 
2000, aponta que comparativamente a crianças e 
adolescentes brancos, os negros têm:

• 2 vezes mais possibilidade de morar em domicílio  
sem abastecimento de água
• 2 vezes mais possibilidade de ser pobres
• 2 vezes mais possibilidade de não freqüentar a  
escola (7 a 14 anos)
• 3 vezes mais possibilidade de não ser 
alfabetizados (7 a 14 e 12 a 17 anos)

A REALIDADE NÃO MENTE
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Estratégias de superação da desigualdade 
educacional exigem analisar, dentre outros, dois 
problemas: a qualidade do ensino expressa em 
termos de desempenho escolar, e a iniqüidade, 
que permanece no sistema, entre alunos segundo 
a origem racial. Trata-se de reconhecer o racismo e 
lutar contra ele.

Entre as medidas de luta contra o racismo e a 
discriminação racial, e de prestação de apoio aos 
que lutam a favor da igualdade racial, destacam-
se campanhas de educação por todo o mundo. 
Entre 1973 e 2003, por exemplo, a Assembléia Geral 
das Nações Unidas designou três decênios para 
implantação de ações anti-racistas. 

Para a inserção efetiva nessas lutas, a escola pode 
intervir na formação da infância, da adolescência e da 
juventude objetivando aumentar a consciência acerca 
dos prejuízos à subjetividade e ao desenvolvimento 
da pessoa humana, produzidos por relações marcadas 
pelas  práticas de discriminação.

Algumas perguntas devem ser feitas: como 
agir para garantir igualdade de acesso, tratamento 
e oportunidades na escola? Como subsidiar os 
educadores para selecionar os materiais utilizados 
em suas aulas e para terem práticas inclusivas? 
Sob quais parâmetros se pauta uma proposta 
educacional preocupada em garantir a diversidade 
humana e cultural?

O que se observa no cotidiano escolar é que  
muitos professores declaram-se despreparados e 
inseguros para abordar tema tão delicado como 
a discriminação racial. Desta forma, torna-se 
imprescindível oferecer aos educadores condições de 
ampliarem seus conhecimentos e práticas, integrando 
orientações específicas à sua formação.

Cabe às organizações do Movimento Negro, 
propulsoras deste processo, assessorar e contribuir, 
com seus acúmulos de conhecimentos e práticas na 
temática racial/étnica, para o desenho das políticas 
públicas educacionais de promoção da igualdade 
racial, construindo indicadores e metodologias para 
que os educadores possam se orientar quanto à 
identificação e correção dos principais equívocos 



23

cometidos no trato desta temática, e na identificação 
de práticas, programas e ações desejáveis.

A educação como processo permanente de 
humanização, centrado na diversidade cultural 
e étnica, no fortalecimento da identidade dos 
descendentes de africanos e indígenas e na 
promoção da igualdade racial, de gênero e 
outras, está declarada como ação prioritária dos 
governos de inspiração democrática-popular. Cabe, 
especialmente, às escolas públicas e respectivas 
organizações parceiras, a responsabilidade 
de formular projetos político-pedagógicos e 
experimentar novas práticas seguindo princípios de 
eqüidade, já devidamente institucionalizados.

Ao lado das normas nacionais, prescritas na Lei 
Federal 10639/2003 que atualiza a Lei 5394/96 de 
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, e do Parecer 
003/2004 do Conselho Nacional de Educação que 
a regulamenta, a inclusão curricular da História e 
Cultura Afro-brasileira e Africana na Educação Básica, 
tem como referência as proposições e experiências 
pedagógicas, de iniciativa docente, que estão 
acontecendo em boas escolas públicas, em vários 
locais do país.

O Prêmio Nacional: Educar para a Igualdade 
– experiências de promoção da igualdade racial/étnica 
no ambiente escolar, em suas duas edições – 2002 
e 2004, registrou cerca de 500 projetos de ensino 
propostos por professores(as) sensíveis à temática 
e que, incentivados pelo prêmio, dispõem-se a 
cooperar na reestruturação curricular e construção 
de indicadores de boas práticas pedagógicas com 
abordagem racial/étnica. Por seus efeitos de impacto 
abrangente, poder mobilizador e de articulação, 
esse Projeto desencadeia ações que compõem um 
paradigma de intervenção. 

Notas

1Tailândia/1990.
2 Relações raciais e rendimento escolar, Fúlvia Rosemberg, 1987.
3 Soares, J.F. & Alves, M.T.G. Desigualdades raciais no sistema de 
educação básica brasileira. INEP/ MEC, 2003.
4 Sistema de Avaliação da Educação Básica organizado pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP) do MEC.



24

5 Sistema de Avaliação da Educação Básica organizado pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP) do MEC.
6 Relatório da situação da infância e adolescência brasileiras, 
Unicef, 2003,  p. 130.

AS EXPERIÊNCIAS SELECIONADAS

As experiências divididas por categorias, aparecem da 
seguinte maneira: primeiro, segundo e terceiro lugares. 
Na seqüência, em ordem alfabética, todos os projetos 
selecionados. Sendo que na categoria Ensino Médio há 
uma menção honrosa.
As epígrafes, fornecidas pelos educadores, foram 
editadas.
Os comentários são tão-somente trechos retirados 
dos Pareceres da Comissão julgadora.

AS EXPERIÊNCIAS PREMIADAS, EM CADA 
CATEGORIA, ESTÃO DISPONÍVEIS, NA 
ÍNTEGRA, NO CD-ROM.

PARTES DAS DEMAIS EXPERIÊNCIAS 
PODEM SER CONSULTADAS NO 
GUIA DE IDÉIAS, TAMBÉM NO CD-ROM.


