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Ideias centrais

1. O racismo existe e é um traço estruturante da sociedade brasileira.

2. Todas as pessoas que vivem no brasil se movimentam socialmente 

a partir de um imaginário racista, mesmo que não saibam disso.

3. O racismo produz desigualdades educacionais



Ideias centrais

4. É possível construir uma agenda antirracista na educação, mas 

esse é um movimento contra-hegemonico e exigente

5. Para que uma agenda antirracista na educação seja efetiva, ela exige 

compromisso ético-político combinado a competência técnico-

pedagógica.



RACISMO
PESSOAL / 

INTERNALIZADO
INTERPESSOAL INSTITUCIONAL

ESTRUTURAL E 
SISTÊMICO



Como nascem e como 
se transformam 

práticas pedagógicas e 
de gestão?

CONHECIMENTOS CONCEITUAIS, 
FACTUAIS E ATITUDINAIS

CONHECIMENTOS CONCEITUAIS, 
FACTUAIS E ATITUDINAIS

VALORES E PRINCÍPIOS 
CONSCIENTES

CRENÇAS, 
REPRESENTAÇÕES 

E EMOÇOES

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
E DE GESTÃO



É FUNDAMENTAL 
COMBINAR: Compromisso ético-

político com a revisão 
crítica das próprias 

percepções e o 
estudo diligente do 

tema.

Competência técnico-
pedagógica, com a 
aprendizagem de 

processos 
pedagógicos 

orientados pela 
superação do racismo 
na escola e fora dela.



Indicadores de Qualidade da 
Educação - Relações Raciais • Desenvolvido pela Organização Não-Governamental

“Ação Educativa” em 2013

• Compõe a coleção “Indicadores de Qualidade da
Educação”

• É composto por: (1) Guia Metodológico, (2) Material
(pdf / impresso) de Orientação e Apoio (3) Vídeos
para subsidiar o trabalho e (4) Cartazes

• Propõe um caminho de autoavaliação institucional,
reflexiva e de construção de um plano de ação para
a promoção da igualdade racial na Escola.



DIMENSÕES DA AUTOAVALIAÇÃO INDICADORES

1. Atitudes e Relacionamentos 09 indicadores

2. Currículo e Proposta Político-Pedagógica 05 indicadores

3. Recursos Didático-Pedagógicos 04 indicadores

4. Acesso, permanência e sucesso na Escola 06 indicadores

5. Atuação das/dos profissionais da Educação 06 indicadores

6. Gestão Democrática 03 indicadores

7. Para além da Escola 03 indicadores



DIMENSÃO 1 – ATITUDES E RELACIONAMENTOS
INDICADOR 9 - INTOLERÂNCIA RELIGIOSA


