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breVe análise do raCismo e 
das ações antirraCistas no 
brasil em meio à pandemia

Ana Carolina Lima, Celso Eduardo Lins de Oliveira e Clarissa Lima1

A conjuntura do primeiro 
semestre de 2020 se formou a 
partir dos impactos da pandemia 
e teve como ponto de inflexão 
as manifestações antirracismo 
iniciadas nos Estados Unidos 
após o assassinato de George 
Floyd pela polícia de Minneapolis 
— e que se espalharam por outros 
países. Neste artigo pretendemos 
analisar as variáveis que levaram 
a esses protestos e seus impactos 
na forma de abordagem da luta 
antirracista no Brasil, com ênfase 
ao acesso à Educação, ao Direito e 
à Justiça
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Precisamos iniciar esta análise 
a partir dos governos de Ba-
rack Obama nos EUA (2009-

2016) e Lula no Brasil (2003-2011). 
Quando Barack Obama venceu e as-
sumiu como primeiro negro presi-
dente do país com a maior economia 
ativa do mundo, o mote de sua cam-
panha era “Yes, We Can” — sim, nós 
podemos. E o que podiam os eleitores 
dos democratas naquele período da 
história? Ou o que queriam poder?

As expectativas eram enormes, 
mas vamos aqui ressaltar duas que 
mais representaram avanços ao final 
do mandato dele, a primeira era pers-
pectiva de acesso à Educação de nível 
superior: como sabemos, lá as uni-
versidades são pagas e caras, embora 
existam algumas bolsas, a movimen-
tação social propiciada pela qualifi-
cação no ensino superior não é uma 
regra nos EUA, a classe dominante se 
perpetua nas melhores escolas, en-
quanto que os pobres, quando ascen-
dem, se endividam, como comprova o 
estudo de Raj et all (2017). No início do 
governo Obama essa situação chegou 
a um limite tal que havia uma pressão 
popular muito forte por uma solução 
do endividamento devido ao finan-
ciamento estudantil — cerca de 5 mi-
lhões de estudantes se encontravam 
nesta situação, quando, eleito para 
o segundo mandato, Obama alterou 

dispositivos legais para melhorar as 
condições dos financiamentos, a fim 
de que as pessoas pudessem pagar os 
empréstimos contraídos para estudar. 

E no Brasil? Lula iniciou um pro-
grama de expansão das universida-
des públicas e de bolsas em insti-
tuições privadas que praticamente 
dobrou o número de vagas, incluin-
do um programa de cotas e linhas de 
financiamento acessíveis.

O outro logro ansiado pela po-
pulação pobre e de classe média dos 
EUA era o acesso a um sistema de 
saúde, que, como sabemos, lá é com-
pletamente privado. Obama lançou 
um grande programa de acesso à 
saúde através da Lei de Proteção e 
Cuidado Acessível ao Paciente (PPA-
CA, na sigla em inglês) que foi cha-
mado “Obamacare” (2010). O que era 
este programa? Resumidamente po-
de-se dizer que o programa facilitou 
o acesso da população pobre — em 
sua maioria negros e latinos — a pla-
nos populares de saúde: segundo o 
portal G1, o pacote poderia atender 
até 50 milhões de pessoas.

No Brasil, ocorre a ampliação do 
programa Médicos de Família e, já no 
governo Dilma, do “Mais Médicos”, 
chegando-se no final do governo Dilma 
a um investimento de R$ 120,4 bilhões.

Logo após é eleito Donald Trump, 
que, por meio de decretos, vai mi-

nando o “Obamacare”, fazendo com 
que o programa deixe de ser acessí-
vel à população pobre e em particu-
lar à população negra.

Aqui Bolsonaro vence as eleições 
e o “Mais Médicos” chega ao fim. E 
assume o Ministério da Saúde o de-
putado federal Luiz Henrique Man-
detta (DEM-MS). Sua linha de traba-
lho já conta com o efeito da PEC-95 e 
o resultado é o enfraquecimento do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Então lá e aqui chega a pandemia 
Covid-19. Lá e aqui uma parte signi-
ficativa da população sofre por difi-
culdades de acesso à rede de saúde 
básica, lá como aqui o desemprego 
cresce e o governo oferece respostas 
insuficientes à população.

É muito importante relacionar este 
breve e incompleto histórico com os 
conflitos pela morte de George Floyd 
que atingiram boa parte do Ocidente. 
Duas constatações podem ser deriva-
das deste ponto. A primeira e mais im-
portante é que os EUA não são a utopia 
a ser procurada, temos aqui uma série 
de conquistas sociais que nunca exis-
tiram lá e que foram alcançadas aqui 
num longo processo de nossa ances-
tralidade, lutas duras que culminaram 
com a Constituição de 1988. A segunda, 
as manifestações atuais tiveram como 
gatilho o assassinato de George Floyd, 
mas no seu bojo trazem a insatisfação 
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por um retrocesso nas políticas sociais 
dos EUA, e por mais que o racismo seja 
a questão mais evidente, essas lutas 
são uma expressão maior da luta social 
norte-americana.

O racismo estrutural nas socie-
dades brasileira e norte-americana é 
uma herança perversa da escravidão 
e seus reflexos estão nas totalidades 
dos fatores de composição de nossa 
vida social, política e econômica. Des-
te modo, podemos destacar ao menos 
dois aspectos fundamentais nos quais 
o racismo na estrutura do sistema po-
lítico e social opera de maneira eficaz 
no Brasil: no acesso à Educação e no 
acesso ao Direito e à Justiça.

“A falta de acesso à 
Educação, e principalmente 
à Educação de qualidade, 
pode contribuir para a ‘rota 
do extermínio’ da juventude 
negra no Brasil, apontada 
por Deise Benedito. As 
políticas educacionais do 
país corroboram os conceitos 
de racismo estrutural e de 
necropolítica”

No que compete à Educação, po-
demos dialogar com Deise Benedito2, 
quando aponta a “Rota de Extermí-
nio da Juventude Negra no Brasil”3 
ao longo das últimas décadas. Neste 
sentido, a falta de acesso à Educação 
e principalmente à Educação de qua-
lidade pode contribuir para esta rota 
do extermínio.

Se analisarmos as diferentes pers-
pectivas que são atribuídas às políti-
cas educacionais no Brasil podemos 
ver que corroboram os conceitos de 
racismo estrutural4 trazido por Sílvio 
Almeida5 e de necropolítica6 trazi-
do por Achille Mbembe7, quando as-
sociamos estes às desigualdades que 
permeiam o extermínio da juventude 
negra apontado por Deise Benedito.

É certo que a Educação abran-
ge demasiada amplitude temática. 
Assim, para o fim destinado neste 
artigo, nos reportaremos apenas 
ao aspecto do acesso à educação e 
à educação de qualidade durante a 
pandemia da Covid-19 em 2020.

A modalidade de ensino não presen-
cial em caráter emergencial em razão 
do isolamento social e quarentena pa-
ra a proteção sanitária contra Covid-
19 deve ampliar ainda mais o abismo 
preexistente entre a escola pública e a 
escola particular. E é neste abismo que 
poderemos observar que a estrutura 
estabelecida pelo poder público via de-
cretos possibilita o acesso da população 
à educação remota em meio à pande-
mia, porém, ao possibilitar tal acesso, 
o poder público não oferta os subsídios 
necessários para que o alcance à educa-
ção de maneira remota seja vislumbra-
do por todos os alunos, professores e 
escolas públicas e particulares.

É certo que inúmeros debates acer-
ca da Educação Básica, em meio aos de-
safios de realizá-la remotamente, apon-
tam que a discrepância entre público e 
particular sempre existiu na educação, 
conforme revela o release da Síntese 
dos Indicadores Sociais do IBGE8 (2018):

“Dos alunos que completaram 
o ensino médio na rede pública, 
apenas 36% entraram numa fa-
culdade. Para os da rede privada, 

esse percentual mais que dobrou: 
ficou em 79,2%. Os números fo-
ram divulgados hoje pelo IBGE 
na Síntese de Indicadores Sociais 
2018, que destaca as desigualda-
des de acesso ao ensino na pré-
escola e no nível superior.

[...] Em 2017, 51,5% dos bran-
cos com ensino médio completo 
ingressaram no ensino superior. Já 
entre pretos e pardos essa propor-
ção era de 33,4%. Ter concluído o 
ensino médio em uma escola pri-
vada atenuou as diferenças segun-
do cor ou raça: a taxa de ingresso 
dos brancos provenientes do ensi-
no médio privado foi de 81,9% e a 
dos pretos ou pardos, de 71,6%.”
Os olhares mais atentos aponta-

rão, inclusive, discrepâncias signifi-
cativas entre os diversos sistemas pú-
blicos de ensino (municipal, estadual 
e federal), bem como entre as escolas 
particulares (grupos educacionais, es-
colas de bairro, capitais e interiores).

A escola pode ser compreendida co-
mo espaço institucional para a intera-
ção, questionamentos, experimentação, 
trocas e partilhas. Para GADOTTI (2007, 
p.11), em diálogo com Paulo Freire,

“A escola é um espaço de re-
lações. Neste sentido, cada escola 
é única, fruto de sua história par-
ticular, de seu projeto e de seus 
agentes. Como lugar de pessoas e 
de relações, é também um lugar 
de representações sociais. Como 
instituição social ela tem contri-
buído tanto para a manutenção 
quanto para a transformação so-
cial. Numa visão transformadora 
ela tem um papel essencialmente 
crítico e criativo”.
A compreensão social da escola 

como espaço de convivência em prol 
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do desenvolvimento educacional do 
sujeito em sua integralidade — física, 
emocional, cultural, social e intelec-
tual — pode ser um desafio para mui-
tos professores, pois para muitos res-
ponsáveis9 a escola pode representar 
o espaço seguro para a permanência 
das crianças das famílias trabalhado-
ras, sobretudo na Educação Infantil, 
porque “ao ser uma alternativa para 
o cuidado dos filhos, a creche po-
de influenciar de forma significativa 
a decisão da entrada da mulher no 
mercado de trabalho” (BARBOSA e 
COSTA, 2017, p.24).

Reconhecer o espaço escolar co-
mo agregador de grupos diversifica-
dos significa que a escola está prepa-
rada para dialogar com a diversidade 
existente? É na escola que grandes 
tensões também acontecem: racis-
mo, homofobia e inúmeras formas 
de preconceitos.

Tal desafio sobre a real função da 
escola, especialmente, a função do 
segmento da Educação Infantil, torna 
necessário compreender a definição 
de criança. Deste modo, concorda-

mos com as DCNEI10 (2010, p.12), as 
quais definem a criança como

“Sujeito histórico e de direitos que, 
nas interações, relações e práticas coti-
dianas que vivencia, constrói sua identi-
dade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, observa, ex-
perimenta, narra, questiona e constrói 
sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura.”

Esta definição de criança nos traz 
à reflexão se a escola tem a função 
de abrigar crianças das famílias tra-
balhadoras ou se seria um espaço 
institucional que garante à criança o 
direito de desenvolver-se.

No entanto, reconhecer o espaço 
escolar como agregador de grupos 
diversificados à luz da sociedade 
significa que a escola está prepa-
rada para relacionar-se e dialogar 
com a diversidade existente? As-
sim, podemos visualizar que é na 
escola que grandes tensões também 
acontecem: racismo, homofobia e 
inúmeras formas de preconceitos 
de classe, credo, deficiências. A es-
cola que, como meio de reprodução 

social da estrutura,  “é constituída 
de inúmeros conflitos — de classe, 
raciais, sexuais etc. —, o que signi-
fica que as instituições também po-
dem atuar de maneira conflituosa, 
posicionando-se dentro do conflito” 
(ALMEIDA, 2019, p.48).

É possível supor que, em momen-
tos de crises sociais, as mazelas ten-
dem a ficar mais explícitas: o desem-
prego, a fome, a violência doméstica, 
o racismo, o machismo, a homofobia, 
a exclusão de maneira geral. Assim, 
não é supresa que neste momento da 
maior crise sanitária desde a gripe es-
panhola as mazelas no campo educa-
cional também extravasem no Brasil.

Deste modo, no que compete à 
Educação no Brasil neste período da 
pandemia, podemos avaliar a discre-
pância tanto nos aspectos pedagógi-
cos quanto no acesso aos conteúdos 
escolares.

Há inúmeros debates acerca da 
Educação Infantil e anos iniciais do 
Ensino Fundamental. Ocorre que, de 
acordo com os documentos oficiais 
— tanto DCNEI quanto BNCC11 — a 
Educação Infantil tem como pilar de 
aprendizagem a interação e as brin-
cadeiras. Além do mais, a Sociedade 
Brasileira de Pediatria, por meio do 
artigo “Uso saudável de telas, tecno-
logias e mídias nas creches, berçários 
e escolas”12, recomenda tempo zero 
de exposição de mídias para crianças 
menores de dois anos; para as crian-
ças na faixa entre dois anos comple-
tos e cinco anos a recomendação é 
de uma hora por dia ao todo — ou se-
ja: somando-se o período diário que 
a criança permanece na TV, celular, 
tablets e videogames; e acima desta 
idade é recomendável o tempo de 
até duas horas.

Sérgio Silva

Ato em memória das vítimas do massacre em Paraisópolis (1/12/2020)
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É importante refletir se — no que 
compete a tais faixas etárias aponta-
das pela Sociedade Brasileira de Pe-
diatria e, ainda, considerando os do-
cumentos educacionais oficiais para a 
qualidade da aprendizagem — o aces-
so às aulas remotas online é benéfico e 
traz a qualidade educacional necessá-
ria. Ou se as crianças que estão longe 
das telas, porém apropriando-se dos 
saberes familiares e culturais a partir 
de interações e brincadeiras elabora-
das em casa, estariam melhor neste 
período de pandemia.

O Ensino Médio, enquanto anos 
finais da escolarização, é marcado 
pela perspectiva de um futuro pro-
fissional e de iniciação científica 
através das provas que avaliam este 
segmento. Os vestibulares e o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
objetivam avaliar o aluno relativa-
mente aos conteúdos apresentados 
no Ensino Médio. No entanto, nem 
todos os alunos têm acesso e ferra-
mentas tecnológicas.

É possível presumir, no diálogo 
com Deise Benedito, que tal discre-
pância poderá desencadear mais um 
percurso para a “Rota do Extermínio 
da Juventude Negra” se considerar-
mos a evasão escolar diante da falta 
das ferramentas necessárias para o 
acompanhamento das aulas remotas, 
a precariedade das condições de tra-
balho para os jovens estudantes dian-
te da grave crise econômica vigente e, 
ainda, a falta de acesso à saúde públi-
ca de qualidade para professores, alu-
nos e comunidade escolar13 de ma-
neira geral sobre as diferentes formas 
de extermínio da juventude negra, 
quando reconhecemos o abismo no 
acesso à educação de qualidade nas 
diferentes abordagens destacadas. É 

possível presumir que tal abismo de-
monstra racismo estrutural.

“No tocante ao acesso ao 
Direito e à Justiça, sabe-se 
que o sistema judiciário 
brasileiro mantém o quadro 
de injustiça histórica em 
face do povo negro. O Poder 
Judiciário é formado por 
uma maioria branca que 
se perpetua neste lugar 
e determina os rumos da 
população negra”

A Covid-19 também segue revelan-
do as violações de direitos humanos. 
Sabemos que a população negra é o 
segmento que mais adoece e morre, 
que amplia as filas de desempregados 
e que sente na pele o desmantela-
mento das políticas públicas sociais. 
Em meio à pandemia, o debate racial 
não pode mais ser ignorado.

Qualquer reflexão crítica da reali-
dade brasileira tem que passar neces-
sariamente pela centralidade da agen-
da antirracista. E isto significa pensar a 
criticidade do racismo estrutural.

Pensar o racismo estrutural é ter 
a dimensão de que as estruturas so-
ciais brasileiras que implementam 
essa tipologia específica de relação 
de classes objetivam a manutenção 
do poder. A nossa democracia é frá-
gil e com todos os seus problemas 
decorre justamente da permanência 
do racismo enquanto dimensão es-
truturante das relações sociais.

O sistema de Justiça brasileiro 
continua perpetuando o quadro de 
injustiça histórica em face do po-
vo negro. O racismo estrutural se 
remodela através das instituições 
estabelecendo um parâmetro de se-
letividade, decidindo para quem e 
quando se devem preservar as ga-
rantias constitucionais.

No Brasil a população negra tem 
sido frequentemente excluída da es-
trutura de poder social, político e 
econômico. O Perfil Social, Racial e 
de Gênero dos 200 Principais Forne-
cedores da Prefeitura de São Pau-
lo, realizado pelo Instituto Ethos em 
2016, apontou que pessoas negras 
ocupam apenas 4,7% dos cargos de 
alto nível nas maiores empresas bra-
sileiras, enquanto dentre os brancos 
o percentual é de 94,2% (INSTITUTO 
ETHOS, 2016).

O Poder Judiciário brasileiro é for-
mado por uma maioria branca que se 
perpetua neste lugar e determina os 
rumos da população negra. O Perfil 
Sociodemográfico dos Magistrados 
Brasileiros publicado pelo Conselho 
Nacional de Justiça em 2018 (CNJ, 
2018) apresenta que, historicamente, 
aproximadamente apenas 15% de mu-
lheres e no máximo 22% de homens 
negros ocupam cargos na magistra-
tura. É fundamental e urgente que 
haja no Brasil um sistema processual 
antirracista, para garantir que juízes 
racistas que contribuem para a manu-
tenção do racismo estrutural brasilei-
ro não violem as garantias constitu-
cionais da população negra.

Em que pese a luta antirracista 
ser protagonizada por mulheres e 
homens negros, é fundamental que 
ela esteja presente em toda pauta 
social e progressista do País.
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“Uma sociedade antirracista 
implica presença negra 
nos partidos políticos, 
apresentar candidaturas 
para concorrer às eleições, e 
mecanismos de concorrência 
realmente justa, para que 
negros e negras possam 
disputar e buscar a vitória 
eleitoral em condições de 
igualdade com os demais”

Vidas negras importam o tempo 
todo: importam para a educação de 

qualidade, importam para a garantia 
de direitos no sistema de justiça e no 
sistema de saúde, importam para o 
trabalho e principalmente importam 
para as famílias e para uma socieda-
de que acredite na paz.

Isto passa então pela opção de 
comprar de, contratar, educar, forta-
lecer coletivos antirracistas e empo-
derar sempre as mulheres, pois como 
disse  Angela Davis:  “Quando a mulher 
negra se movimenta a sociedade toda se 
movimenta junto com ela.”

Uma sociedade antirracista impli-
ca presença negra nos partidos polí-
ticos, apresentar candidaturas para 
concorrer às eleições, e mecanismos 
de concorrência realmente justa, pa-
ra que negros e negras candidatas 
possam disputar e buscar a vitória 

eleitoral em condições de igualdade 
com os demais. Que tais candidaturas 
apresentem propostas da comunida-
de, num projeto coletivo. Considera-
mos necessária a formação e o forta-
lecimento de coletivos de ação local já 
existentes, para discutir os problemas 
locais e organizar os grupos de discus-
são, compra e consumo, numa econo-
mia marcada pela solidariedade e pe-
lo respeito. Exemplos há na economia 
solidária14, no Projeto da Economia 
de Francisco e Clara da Igreja Católi-
ca15. Proposta diferente da opção do 
capitalismo branco concentrador de 
renda, que é excludente.

É necessária, sobretudo, a re-
al compreensão da escola para uma 
educação libertadora, antirracista, 
decolonial que permita vislumbrar a 

Sérgio Silva

Em São Paulo, manifestante protesta contra assassinato de Alberto Freitas no Carrefour de Porto Alegre
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verdadeira justiça social, a partir da 
garantia dos direitos, sobretudo os 
fundamentais à vida e à identidade 
integral do sujeito, pois não há ou-
tra alternativa para vivenciarmos de 
maneira fiel a democracia.

Referências:
ALMEIDA, Silvio Luiz de (2019, p.50). Racis-

mo Estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; 
Pólen, 2019.

BARBOSA, Ana Luiza Neves de Holanda e  COS-
TA, Joana Simões de Melo Costa (2017, 
p.24).  “Oferta de Creche e Participação de 
Mulheres no Mercado de Trabalho no Bra-
sil”. Nota Técnica - mercado de trabalho | 
62 | abr. 2017.

BENEDITO, Deise (2011). “A Rota de Extermínio 
da Juventude Negra no Brasil”. Disponível 
em https://www.geledes.org.br/a-rota-de-
exterminio-da-juventude-negra-brasileira/ 

BRASIL (2010, p.12). Ministério da Educação. 
Secretaria de Educação Básica. Diretrizes cur-
riculares nacionais para a educação infantil /Se-
cretaria de Educação Básica. Brasília. MEC10.

CHETTY, Raj; FRIEDMAN, John N.; SAEZ, Emma-
nuel; TURNER, Nocholas; YAGAN, Danny. 
“Mobility Report Cards: The Role of Colle-
ges in Intergenerational Mobility” — and 
numerous seminar participants for helpful 
comments”. [S. l.], p. 99, 2017. Disponível 
em: http://www.equality-of-opportunity.
org/papers/coll_mrc_paper.pdf.

CNJ. Perfil Sociodemográfico dos Magistrados Bra-
sileiros 2018. [S. l.], 2018. Disponível em: ht-
tp://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arqu
ivo/2018/09/49b47a6cf9185359256c22766
d5076eb.pdf.

INSTITUTO ETHOS. Perfil social, racial e de gênero 
dos 200 principais fornecedores da Prefeitura de 
São Paulo. [S. l.], p. 90, 2016.

G1. “Nova lei de saúde, Obamacare entra em 
vigor nos EUA” http://g1.globo.com/mun-
do/noticia/2014/01/nova-lei-de-saude-
obamacare-entra-em-vigor-nos-eua.html, 
acessado em 1/7/2020.

GADOTTI, Moacir (2007, p.11). A escola e o pro-
fessor: Paulo Freire e a paixão de ensinar. 1ª ed. 
– São Paulo: Publisher Brasil, 2007.

MBEMBE, Achille (2016, p. 127). Necropolítica. 
Arte & Ensaios | revista do ppgav/eba/ufrj 

| n. 32 | dezembro 2016.
(2019) Sociedade Brasileira de Pediatria, Ma-

nual de Orientação, Departamentos Cien-
tíficos de Pediatria do Desenvolvimento e 
Comportamento e de Saúde Escolar (nº 6, 
junho de 2019)

Notas:
1  Ana Carolina Lima é advogada, Ouvidora da 

OAB-RJ, membro da Comissão de Proteção 
de Dados e Privacidade da OAB-RJ, mem-
bro da Frente de Juristas Negras e Negros. 
Celso Lins é professor da Faculda-
de de Zootecnia e Engenharia de Ali-
mentos (FZEA-USP) e diretor da As-
sociação dos Docentes da USP (Adusp). 
Clarissa Lima é professora (UCAM), mes-
tranda em Educação (PPGE-UFRJ), pós-
graduada em Relações Étnico-Raciais e 
Educação (CEFET-RJ), pós-graduada em 
Psicopedagogia: Orientação Escolar (Uni-
feso). É autora dos livros Cor de Pele: valo-
rizando as diferenças para as oportunidades 
serem iguais (Autografia, 2015), Cor de Pele 
II (Re) conhecer o passado para compreender o 
presente e transformar o futuro (Autografia, 
2017) e do infantil Do Gelo ou do Fogo? (Au-
tografia, 2017).

2  Deise Benedito é mestre em Direito e Cri-
minologia pela Universidade de Brasília 
(2019). Graduada em Direito pelo Centro 
Universitário Assunção.

3  Artigo intitulado “A Rota de Extermínio da 
Juventude Negra Brasileira” disponível em 
https://www.geledes.org.br/a-rota-de-ex-
terminio-da-juventude-negra-brasileira/ 
acesso em 15/7/2020.

4  Almeida, Silvio Luiz de (2019, p. 50). “O Racis-
mo é uma decorrência da própria estrutura 
social, ou seja, do modo ‘normal’ com que 
se constituem as relações políticas, econô-
micas, jurídicas e até familiares, não sendo 
uma patologia social e nem um desarranjo 
institucional. O racismo é estrutural.”

5  Silvio Luiz de Almeida é advogado, filósofo, 
doutor e pós-doutor em Direito pela Fa-
culdade de Direito da Universidade de São 
Paulo (Largo de São Francisco).

6  Mbembe, Achille (2016, p. 127): “Este ensaio 
pressupõe que a expressão máxima da 
soberania reside, em grande medida, no 
poder e na capacidade de ditar quem pode 
viver e quem deve morrer.”

7  Achille Mbembe é filósofo, teórico político, 

historiador, intelectual e professor univer-
sitário camaronês.

8  Dados disponíveis em https://agenciadeno-
ticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-
agencia-de-noticias/noticias/23300-taxa-
de-acesso-ao-nivel-superior-e-maior-en-
tre-alunos-da-rede-privada

9  Entende-se por “responsáveis” pais, mães, 
avós, cuidadores que atribuem a função da 
escola na vida do sujeito.

10  Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil, BRASIL (2010).

11 Base Nacional Comum Curricular.
12  Manual de Orientação, Departamentos 

Científicos de Pediatria do Desenvolvimen-
to e Comportamento e de Saúde Escolar (nº 
6, junho de 2019).

13  Entende-se como comunidade escolar todas 
as pessoas que interagem diretamente com 
a escola: alunos, professores, equipe direti-
va, funcionários em geral (portaria, meren-
da, secretaria, entre outros), além de fami-
liares diretos de todos os sujeitos citados.

14  Nota do Editor. Modalidade econômica 
baseada na igualdade, na autogestão de 
meios de produção coletivos e na demo-
cracia, e geralmente levada a cabo por 
meio de cooperativas e associações de 
pequenos produtores. “Nós costumamos 
definir economia solidária como um mo-
do de produção que se caracteriza pela 
igualdade. Pela igualdade de direitos, os 
meios de produção são de posse coletiva 
dos que trabalham com eles — essa é a 
característica central. E a autogestão, 
ou seja, os empreendimentos de econo-
mia solidária são geridos pelos próprios 
trabalhadores coletivamente de forma 
inteiramente democrática, quer dizer, 
cada sócio, cada membro do empreendi-
mento tem direito a um voto”, explicou 
o professor Paul Singer em entrevista a 
Paulo de Salles Oliveira. “Ela basicamen-
te demonstra que a alienação no traba-
lho, que é típica da empresa capitalis-
ta, não é indispensável” (vide https://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0103-40142008000100020 ).

15  Nota do Editor. Chamado do papa Fran-
cisco a uma economia de novo tipo, refe-
renciada no humanismo e no despojamen-
to de São Francisco de Assis. Vide p. ex. 
https://anec.org.br/acao/economia-de-
francisco-e-clara

https://www.geledes.org.br/a-rota-de-exterminio-da-juventude-negra-brasileira/
https://www.geledes.org.br/a-rota-de-exterminio-da-juventude-negra-brasileira/
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/01/nova-lei-de-saude-obamacare-entra-em-vigor-nos-eua.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/01/nova-lei-de-saude-obamacare-entra-em-vigor-nos-eua.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/01/nova-lei-de-saude-obamacare-entra-em-vigor-nos-eua.html
https://www.geledes.org.br/a-rota-de-exterminio-da-juventude-negra-brasileira/
https://www.geledes.org.br/a-rota-de-exterminio-da-juventude-negra-brasileira/
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/23300-taxa-de-acesso-ao-nivel-superior-e-maior-entre-alunos-da-rede-privada
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/23300-taxa-de-acesso-ao-nivel-superior-e-maior-entre-alunos-da-rede-privada
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/23300-taxa-de-acesso-ao-nivel-superior-e-maior-entre-alunos-da-rede-privada
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/23300-taxa-de-acesso-ao-nivel-superior-e-maior-entre-alunos-da-rede-privada
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/23300-taxa-de-acesso-ao-nivel-superior-e-maior-entre-alunos-da-rede-privada

