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RESUMO 

Este trabalho se constitui em uma proposta de pesquisa de doutorado com o objetivo de 

compreender as formas de atendimento às crianças negras e indígenas encaminhadas 

pela escola ao Conselho Tutelar. A pesquisa será de cunho etnográfica viabilizada por 

observações, entrevistas, conversas com os diferentes atores que compõem a dinâmica 

de trabalho da escola e Conselho Tutelar, em relação à crianças negras e indígenas 

percebidas como “problemas” pela instituição escolar. Dentre as várias referências 

utilizar-se-á algumas como: FALEIROS (2011); DEL PRIORE (1995); HALL (2009); 

RIZZINI (2011) HASENBALG (1979). A hipótese defendida considera a existência de 

práticas discriminatórias baseadas na concepção de criança e infância universalista. 
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O reconhecimento dos direitos das crianças e dos adolescentes é uma construção 

histórica que no Brasil, é inaugurado, especialmente, a partir da promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A partir deste importante 

avanço na democratização do país, o brado pelo direito constitucional a educação busca 

afirmar e legitimar a igualdade do direito à educação. Obviamente, esse princípio 

constitucional é proclamado a todos, como um direito social, previsto nesta carta 

constitucional, como está escrito no artigo 6º “São direitos sociais a educação, a saúde, 

o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância [...]” (BRASIL, 1988, p.10). 

 

Em 1989, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à criança e ao adolescente o 

direito à igualdade de condições de acesso e permanência na escola (BRASIL,1989). 

Dispõe também, o direito a não ser discriminada ou oprimida, assim como a punição à 
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omissão diante de qualquer forma de exclusão. Destaca-se  também, na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), promulgada em 1996, um dos seus 

princípios, sendo o direito ao acesso e permanência na instituição escolar (BRASIL, 

2012). 

 

Observadas estas prerrogativas legais sobre o direito de todas as crianças à educação 

sem nenhuma forma de discriminação, o processo de escolarização como direito social 

pode parecer uma garantia, porém, os dados sobre a escolarização das crianças no Brasil 

(IPEA, 2011), mostram que o acesso e permanência à educação são desiguais no que se 

refere à condição social, mas também racial.   

 

A análise dos dados oficiais das desigualdades raciais de 1988 a 2008 possibilita 

identificar diferenças relacionadas à inserção das crianças negras à escolarização, como 

por exemplo, o acesso ao Ensino Fundamental de nove anos. Neste sentido, o 

pesquisador Marcelo Paixão encontrou e analisou diversos índices de desigualdades 

raciais. Sobre a entrada das crianças no 1º ano, destaca: 

 

[...] Verifica-se que as crianças pretas e pardas de 6 anos apresentavam uma 

incorporação mais lenta ao novo sistema de ensino fundamental de nove anos 

comparativamente às crianças brancas. Nesta perspectiva, o direito público 

subjetivo não tem sido suficiente à garantia de uma educação para todos 

(PAIXÃO; ROSSETO; MANTOVANELE; CARAVANO, 2010, p.215).  

  

Estes dados confirmam a exclusão de crianças negras já no início da escolarização.  

Realidade que se estende pelo Ensino Fundamental até as séries finais: “No Brasil, 

apenas 1,77% das crianças brancas de 7 a 14 anos estão fora da escola, ante 3,28% de 

negros e 9,84% de indígenas” (UNICEF, 2012, p. 67). Ao observar estes índices 

verificamos um afunilamento em relação ao acesso e permanência das crianças se 

tomarmos como base, o critério racial. As crianças indígenas aparecem em situação 

ainda mais precária. Quanto aos índices de alfabetização, é possível evidenciar também, 

a desigualdade em relação à leitura e a escrita. 

 

Assim, em 2008, o percentual de crianças pretas e pardas de 10 e 11 anos que 

não sabiam ler ou escrever foi de, respectivamente, 6,4% e 4,1%. Já entre as 

crianças brancas do mesmo intervalo de idade, as taxas de analfabetismo 

foram de, respectivamente, 2,4% e 1,6%. Na verdade, ao longo de quase 

todas as idades da população em idade escolar, a taxa de analfabetismo da 

população preta e parda era mais do que o dobro daquela apresentada pelos 

brancos (PAIXÃO; ROSSETO; MANTOVANELE; CARAVANO, 2010, 

p.208).  



É oportuno destacar que dados como estes saem das próprias escolas por meio do Censo 

Escolar, por exemplo, todavia, quase sempre, ficam invisibilizados ou analisado no bojo 

das desigualdades sociais, camuflada assim, a dimensão racial. 

 

A busca de justificativas para a desigualdade na escolarização entre as diferentes 

crianças podem estar relacionadas a muitos aspectos tais como: às condições de trabalho 

do professor, à formação de professores, às condições de estrutura física, aos recursos 

pedagógicos e/ou ás formas de gestão, questões estas presentes nas pautas de discussões 

do magistério público em todo o país. Além destes discursos explicativos para a 

desigualdade educacional, a violência escolar, a baixa frequência, a falta de expectativas 

dos estudantes em relação a escolarização, a pouca participação das famílias, dentre 

outros aspectos, compõem o conjunto de diversas discussões acerca das questões que 

explicariam os dados sobre a desigualdade na escolarização das crianças brasileiras. 

Dentre todos os fatores apontados, a desigualdade social historicamente produzida sob a 

lógica capitalista no Brasil que se mantém sob processos de exclusão a maioria da 

população, constitui pano de fundo da precariedade de vida de muitas crianças 

brasileiras e, consequentemente, somada ao descaso político com a educação pública, 

demarcam problemas estruturais na educação brasileira.  

 

Porém, além das situações apontadas, observa-se também, que as formas de tratamento 

recebidas por diferentes estudantes, revelam facetas pouco conhecidas pela educação 

brasileira, sob o ponto de vista do acesso e permanência das crianças na escola. Fala-se 

muito nas desigualdades em relação às condições sociais, porém, a dimensão 

etnicorracial, é critério importante e potente a ser identificado e analisado, sobretudo, 

nas relações educacionais e no direito à educação das crianças. Questões que podem 

interferir na vida escolar de crianças negras e indígenas avaliadas como “problemas” 

que posteriormente, serão encaminhados ao Conselho Tutelar. 

 

Problemáticas raciais podem provocar sofrimento e reações, muitas vezes, 

incompreendidas, sob o ponto de vista das desigualdades históricas  em que foram 

produzidas. Assim, experiências em contextos de violência racial podem limitar as 

expectativas das crianças atingidas, que podem resistir de diferentes formas – 

desinteresse pela escola, baixa freqüência, evasão, indisciplina, violência na escola. 

 



É sabido que as escolas são orientadas por conselheiros, à luz do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, a comunicar qualquer situação que interfira no processo de 

escolarização, como segue: 

 

Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental 

comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 

I - maus-tratos envolvendo seus alunos; 

II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os 

recursos escolares; 

III - elevados níveis de repetência (ECRIAD, BRASIL, 2010, p. 47). 

 

Nesse sentido, a referência disparadora da observação investigativa parte da relação da 

escola com o atendimento judicial à criança negra e indígena. Tal perspectiva é uma 

tentativa de capturar os fazeres e dizeres que emergem desses processos e das interações 

entre os profissionais das instituições pesquisadas e as crianças atendidas, com o 

objetivo de analisar as relações etnicorraciais implicadas nos processos discursivos e 

nas ações praticadas. Para tanto, pretende-se investigar a existência ou não de racismo 

institucional
1
, como hipótese de reafirmação de uma concepção de criança universalista, 

como critério de atenção às crianças negras e indígenas. E assim, verificar também, os 

encaminhamentos do Conselho Tutelar à Vara da Infância na tentativa de elencar 

indicativos de uma suposta judicialização ou criminalização de crianças negras e 

indígenas, sob o ponto de vista das problemáticas apresentadas no processo de 

escolarização destes sujeitos. No que se refere às crianças pesquisadas, a intenção é 

identificar a existência de racismos ou possíveis formas de resistências destas crianças 

frente às discriminações vivenciadas. 

 

 

 

                                                           
1
 Compreende-se por racismo institucional a ação contra populações em situação de desigualdade [...] 

praticada pelo Estado ao atuar de forma diferenciada em relação a esses segmentos populacionais, 

introduzindo em nossas cidades e em nossa sociedade, pela via das políticas públicas, “um corte entre o 

que deve viver e o que deve morrer”, a Faxina Étnica. [...] O Estado oferece a estas populações uma 

ilusão de integração através de políticas públicas que há muito abandonaram o princípios da 

universalidade e da justiça (são de má qualidade, pontuais, descontinuadas) ou patrocinando projetos 

sociais realizados por organizações não-governamentais que seguem a mesma lógica,além de criminalizar 

sua clientela, entendida como “população vulnerável ao crime”. Em ambos os casos, o racismo 

institucional soma-se (às) e aprofunda as desigualdades sociais, raciais e urbanas que historicamente 

estruturaram nosso país, revelando que estamos muito longe da “diluição” dessas desigualdades e da 

possibilidade de integração social e urbana dos negros e negras pobres na sociedade brasileira [...] 

(LEITE, 2012, p. 1). 
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