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Programa Escola de Todos 
Valorização, Promoção e Gestão da Diversidade Humana 
 
 

GUIA DOS VOLUNTÁRIOS 
 
Apresentação 

O Programa Escola de Todos visa apoiar voluntários e escolas parceiras do PEB a implantar um conjunto estruturado de ações de valorização, promoção e gestão da 
diversidade humana na escola, com ênfase nas relações raciais e entre pessoas com e sem deficiência. 

A proposta do programa se baseia na crença de que o apreço pela diversidade se aprende e que aprender a conviver na diversidade amplia as competências individuais e 
coletivas da comunidade escolar para assegurar um ambiente educativo de qualidade a todos os seus membros.    
 
O programa contém referências conceituais e sugestões práticas de atividades para que a escola seja um espaço acolhedor da pluralidade, especialmente quanto à inclusão 
de pessoas com deficiência e à promoção da igualdade étnicorracial. 

O Guia dos Voluntários, exclusivo para os voluntários do PEB, complementa o Guia dos Parceiros, que é o material a ser compartilhado com a escola parceira para a 
execução do programa. 

O programa é composto pelos seguintes materiais: 
 
1. Guia dos voluntários 
2. Guia dos parceiros: como executar o programa acompanhado de três instrumentos  
3. Caderno de referências: para conhecer mais sobre Educação e Diversidade 
 
Bom trabalho! 
 
Projeto Escola Brasil 
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Introdução 

Por meio do Programa Escola de Todos, os voluntários do PEB terão oportunidade de ampliar conhecimentos sobre a diversidade humana, o que é fundamental para 
compreendê-la como elemento enriquecedor da vida em sociedade. Essa compreensão abre um novo horizonte de diálogo sobre o tema no interior do grupo de 
voluntários e destes com a escola parceira, além de dizer a que veio o Programa Escola de Todos. 

Mas, o que é mesmo diversidade? Diversidade é o conjunto de semelhanças e diferenças que caracterizam os membros da família humana. Essas características estão no 
corpo, na cor, raça ou etnia, no gênero, orientação sexual, idade, em ter ou não uma deficiência, entre tantas outras possibilidades. Também estão nas ideias, crenças, 
valores, religião, estilos de vida, maneiras de ver e agir no mundo, nacionalidade... A constatação é que somos todos absolutamente diferentes uns dos outros, assim como 
iguais na condição de pessoas, membros da família humana. 
 
Vamos, agora, recordar algumas de nossas experiências de convivência no ambiente escolar, de trabalho, de lazer e de tantos outros lugares... Vocês já se perceberam 
excluídos ou discriminados por alguma razão? Qual? Vocês presenciaram alguma situação de preconceito ou discriminação? Que sentimento provocou em vocês? Vocês 
tiveram alguma reação? Qual? Vocês já experimentaram situações nas quais olharam para os outros como diferentes ou situações em que os olharam como tal? 
 
Uma proposta de reflexão no grupo de voluntários 
 
 O que há de comum e de diferente entre nós, membros do grupo de voluntários? 
 Somos um grupo muito homogêneo? 
 Para realizar o Programa Escola de Todos, como vamos lidar com a nossa própria diversidade?  
 Há outras pessoas que devemos atrair para o grupo? 
 Há aspectos das nossas histórias de vida, das nossas experiências que devemos valorizar para ampliar a contribuição que daremos à aplicação do programa na 

escola? 
 
Esta reflexão permite que vocês se envolvam de forma significativa com o Programa Escola de Todos e até revejam algumas ideias e sentimentos sobre suas experiências e 
sobre o modo como encaram a diversidade. Isto é muito importante para o êxito do programa, porque influirá na maneira como o grupo irá contribuir com as ações, na 
referência que irá oferecer de posturas inclusivas e, sobretudo, na disposição de vivenciar um processo de transformação baseado no diálogo e na cooperação. 
 
 
Como o programa funciona? 
O Programa Escola de Todos se estrutura a partir da constituição do Comitê de Diversidade, por meio do qual as atividades são planejadas, realizadas e acompanhadas, 
sempre compartilhadas com representantes da comunidade escolar. 
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As atividades do programa envolvem diálogos sobre o tema, avaliação da situação da escola quanto à valorização da diversidade e planos de ação para torná-la, cada vez 
mais, uma escola que a todos acolhe e educa com qualidade. 
 
Como apresentar o programa à escola 
Em primeiro lugar é fundamental que o grupo de voluntários tome contato com os materiais do Programa Escola de Todos, se aproprie de seus conceitos, funcionamento e 
troque impressões a respeito.   
 
Em seguida organizem a agenda do grupo de voluntários para que possam propor um encontro de apresentação do programa para a escola parceira. Lembrem-se de listar 
datas e horários possíveis. 
 
Agora é só entrar em contato com a escola e agendar uma reunião com a direção e, com ela, agendar o primeiro encontro para apresentação do Programa. Para que esta 
apresentação seja mais produtiva, o grupo de voluntários pode disponibilizar os arquivos dos materiais de apoio para a escola, via internet. 
 

 
LEMBRETES PARA O PRIMEIRO ENCONTRO 

 
Peçam a participação de um ou mais gestores da escola (diretor, coordenador pedagógico e, se houver orientador educacional). 
 
Os gestores da escola podem achar interessante convidar outros membros da comunidade escolar (professores de outras áreas, pais, funcionários e alunos). Lembrem-se 
de que a escola precisa organizar o encontro, reservando uma sala ou um espaço adequado. 
 
O grupo de voluntários fica responsável por produzir a ata do encontro e por manter o registro de suas atividades. 
 
O grupo de voluntários deve ressaltar que a responsabilidade de execução do programa é compartilhada entre voluntários e escola, mas a gestão cotidiana do trabalho é de 
responsabilidade da escola.  
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Responsabilidades do grupo de voluntários 
 

 Preparar-se para ampliar conhecimentos sobre diversidade, por meio do material do programa ou outras fontes indicadas pela equipe do PEB 

 Preparar e realizar a apresentação do programa para a direção da escola  

 Definir pelo menos um voluntário para fazer parte do Comitê de Diversidade da escola 

 Participar de todas as etapas do programa, motivando e apoiando o Comitê de Diversidade nas atividades que serão realizadas 

 Buscar subsídios junto à equipe do PEB sempre que houver necessidade de informações e esclarecimentos, atendendo as demandas do grupo, do Comitê de Diversidade e da gestão da 

escola parceira. 

 
Responsabilidades da gestão da escola 

 

 Definir o membro da equipe escolar que irá coordenar o Comitê de Diversidade  

 Identificar os membros da comunidade escolar que serão convidados para compor o Comitê de Diversidade  

 Fazer a abertura da reunião de apresentação do programa e do coordenador para os membros do Comitê  

 Zelar pelo engajamento crescente dos membros do Comitê ao programa 

 Divulgar o programa para a comunidade escolar e contribuir para sua mobilização  

 Acompanhar/ monitorar as etapas de implantação do programa e as ações do Comitê de Diversidade, oferecendo o apoio necessário para realização das atividades 

 Manter contato com os voluntários para troca de informações, ajustes de rota, adequação de agendas, etc. 
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Programa ESCOLA DE TODOS 
Valorização, Promoção e Gestão da Diversidade Humana 
 
 

GUIA DOS PARCEIROS  
(voluntários e escola)  
 
 
Apresentação 
 
O Programa Escola de Todos visa apoiar voluntários e escolas parceiras do PEB a implantar um conjunto estruturado de ações de valorização, promoção e gestão da 
diversidade humana na escola, com ênfase nas relações raciais e nas relações entre pessoas com e sem deficiência. 
 
O programa oferece conceitos e ideias práticas a partir das concepções contidas nos temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais – especialmente Pluralidade 
Cultural – e nas Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica, ambos do MEC, além das que estão presentes nas normativas nacionais e internacionais 
sobre Educação e Diversidade. 
 
 
Bom trabalho! 
 
Projeto Escola Brasil 
 
 

 Conheça a outra iniciativa do PEB de valorização e promoção da diversidade: o programa de formação de educadores Rede Projeto Escola Brasil de Promoção da 
Igualdade Étnicorracial na Escola – Rede PEB da Igualdade –, acessando como visitante o site www.pebeducador.org.br 

 
 
 
 

http://www.pebeducador.org.br/


8 

 

                                     

                                                                                                                                                                                                              

 
Introdução 
 
O ambiente educativo é uma das dimensões da qualidade contempladas pelos Indicadores da Qualidade na Educação (IQE)*, que é assim descrito: 
 
“A escola é um espaço de ensino, aprendizagem e vivência de valores. Nela os indivíduos se socializam e experimentam a convivência com a diversidade humana. No 
ambiente educativo o respeito, a alegria, a amizade e a solidariedade, a disciplina, a negociação, o combate à discriminação e o exercício dos direitos e deveres são práticas 
que garantem a socialização e a convivência, desenvolvem e fortalecem a noção de cidadania e de igualdade entre todos”. 
 
O indicador 4 da dimensão ambiente educativo busca aferir qual a atenção dada pela escola ao combate à discriminação, perguntando se: 
 
“todos são tratados com respeito e mantêm laços de amizade, não importando se são negros, brancos, indígenas, pessoas com deficiência, ricos ou pobres, homens ou 
mulheres, homossexuais ou não”; 
 
 “quando os alunos têm atitudes preconceituosas ou discriminatórias (como fazer brincadeiras ou usar apelidos que humilham seus colegas), isso é conversado na sala de 
aula ou em outro espaço da escola para que não aconteça mais”; 
 
“a discriminação (atos preconceituosos contra pessoas com deficiência, povos indígenas, mulheres, 
negros, homossexuais e outros) é assunto abordado durante as aulas como algo que causa sofrimento, prejudica as relações entre as pessoas e é crime”.* 
 
Quando os resultados obtidos pela escola neste indicador apontam que o combate à discriminação não recebe tratamento adequado, não só justificam a implantação do 
Programa Escola de Todos, como são seu ponto de partida. No entanto, os resultados dos indicadores das outras dimensões da qualidade, que não só ambiente educativo, 
também devem ser consultados, já que vários deles tratam de questões relacionadas à valorização da diversidade humana pela escola. Se a escola tem ótimos indicadores 
neste tema, também pode ser um bom motivo para a implantação do Programa, incrementando suas ações. 
 

Racismo e discriminação de pessoas com deficiência na realidade escolar  

O racismo na escola possui muitas faces e está presente nas relações entre os sujeitos da comunidade escolar (alunos, pais, profissionais da escola, entre outros). Neste 
sentido, pode ser multidirecional: na forma como a escola se organiza e realiza suas atividades, nos conteúdos educacionais que privilegia, nas imagens que ilustram os 
murais e trabalhos escolares, nos livros e materiais didáticos que elege, nas condutas que aprova e nas que reprime, entre outras. 
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Combater o racismo na escola implica assumir que ele existe, refletindo uma ideologia que está presente na sociedade brasileira como um todo. O racismo prejudica as 
crianças e jovens negros, orientais ou asiático-descendentes, latino-americanos, judeus e de outras etnias presentes no país. Mas, cabe lembrar, todos são afetados onde 
existe racismo. 

Combater a discriminação de pessoas com deficiência no ambiente escolar passa pelo reconhecimento de que há uma questão que só recentemente está sendo 
enfrentada, que se encontra em pleno processo de discussão. 

Como as pessoas com deficiência estavam excluídas, recolhidas às suas casas ou a um sistema paralelo de atenção às suas necessidades (nem sempre de atenção aos seus 
direitos), ficaram invisíveis para a sociedade. Com o paradigma da inclusão, demandas de um novo tipo começaram a surgir. Os alunos com deficiência e seus familiares 
ganharam voz e vez e têm recorrido às normas e leis que conquistaram para fazer valer seus direitos. 

As escolas estão sendo intensamente desafiadas pela demanda da inclusão do aluno com deficiência no sistema regular de ensino. Para integrá-lo, a escola regular 
necessita rever desde a sua postura frente a esse alunado, até sua organização física, curricular, de formação de seus profissionais, entre as principais. Mas, acima de tudo, 
precisa enfrentar o preconceito da comunidade escolar, com a certeza de que todos, não apenas os alunos com deficiência, se beneficiam com um escola inclusiva. 

Materiais de apoio 
 
O Programa Escola de Todos é composto de 3 materiais de apoio: 
 
1. Guia dos voluntários - esclarece os voluntários do PEB sobre o programa, orienta como apresentá-lo para a escola parceira e como colaborar para sua execução.  
2. Guia dos parceiros: como executar o programa - neste material, os voluntários e escolas encontram os conceitos norteadores e as etapas de desenvolvimento do 
programa, além de Instrumentos de Avaliação da situação da escola em relação à diversidade. 
3. Caderno de Referências: para conhecer mais sobre Educação e Diversidade – apresenta as principais normativas nacionais e internacionais sobre a temática. 
 
 
Conceitos do Programa 
 
Diversidade humana 
Diversidade é o conjunto de semelhanças e diferenças que caracterizam os membros da família humana. Essas características estão no corpo, na cor, raça ou etnia, no 
gênero, orientação sexual, idade, em ter ou não uma deficiência, entre tantas outras possibilidades. Também estão nas ideias, crenças, valores, religião, estilos de vida, 
maneiras de ver e agir no mundo, nacionalidade... A constatação é que somos todos absolutamente diferentes uns dos outros, assim como iguais na condição de pessoas, 
membros da família humana. 
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Valorização da diversidade 
Valorizar a diversidade é reconhecer, considerar e respeitar as pessoas em sua condição comum de membros da família humana, com todas as suas características e 
singularidades, buscando sempre relações de qualidade, interações criativas e cooperação constante para tornar melhor a vida de todos em todos os lugares. Na condição 
de membros da família humana, todos são iguais em dignidade e direitos. Essa afirmação, contida na Declaração Universal de Direitos Humanos, existe exatamente para 
que as singularidades possam ser respeitadas e possam se expressar dentro de um projeto de humanidade que reúne a todos.  
 
Promoção da diversidade 
Promover a diversidade é trabalhar para ela esteja presente e possa se expressar em relações de qualidade, que são as que constroem soluções para uma vida melhor para 
todos em todos os lugares. É pautar as decisões e as relações pelo valor da diversidade, buscando superar barreiras que impedem as pessoas de se desenvolverem 
plenamente e que possam comprometer, assim, o desenvolvimento da sociedade. É construir pontes que aproximem as pessoas por meio de práticas de inclusão, que 
renovam as comunidades e garantem sua vitalidade. 
 
Gestão da diversidade 
É a capacidade de garantir que a expressão da diversidade possa produzir resultados e adicionar valor para a sociedade, gerando aprendizados que ampliem o repertório 
das pessoas e das comunidades. Trata-se de assegurar condições que favoreçam a construção ou fortalecimento de projetos comuns da comunidade. A diversidade 
humana se expressa e interage em torno desses projetos construídos com base em valores universais de Direitos Humanos. Eles visam fomentar, de maneira criativa, a 
convivência, a cooperação e a paz, que são os fundamentos do desenvolvimento humano sustentável. 
 
Relações raciais 
São as relações baseadas no marcador identitário que considera cor, raça ou etnia. “Raça é conceito científico inaplicável à espécie humana, de modo que o vocábulo raça 
adquire relevância semântica e na vida apenas naquelas sociedades em que a cor da pele, o fenótipo dos indivíduos, é relevante para a distribuição de direitos e 
oportunidades (...). As pessoas não nascem negras ou brancas, ou seja, não nascem ‘racializadas’. É a experiência em sociedade que as torna negras ou brancas (...). Em 
sendo um fenômeno relacional, a classificação racial dos indivíduos repousa menos em qualquer postulado científico e mais nas regras que regem as relações, 
intersubjetivas, econômicas e políticas no passado e no presente”. (Jr, Hédio Silva. Há uma base objetiva para definir o conceito de raça?. Folha de São Paulo, página 03 – 
Tendência e Debates, 21 de dezembro de 2002). 
 
 
Pessoas com deficiência 
“Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, 
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. (ONU, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, 13 de dezembro de 2006). 
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“As deficiências são uma manifestação inserida no contexto da diversidade humana, conceito sustentado pela certeza de que a existência encontra infinitas formas de se 
manifestar. Se todos somos absolutamente diferentes, como designar ‘os especiais’? Quanto mais especial é uma pessoa, mais temos a sensação de necessitar de 
conhecimentos e de condições especiais para lidar com ela. Essa situação afasta pessoas com deficiência de pessoas sem deficiência”. (Escola de Gente, Manual da mídia 
legal: jornalistas e publicitários mais qualificados para abordar o tema inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Rio de Janeiro: WVA, 2002.)  

Como o programa funciona 
O Escola de Todos se estrutura a partir da constituição do Comitê de Diversidade, por meio do qual as atividades são planejadas, realizadas e acompanhadas, sempre 
compartilhadas com representantes da comunidade escolar. 
 
As atividades do programa envolvem diálogos sobre o tema, avaliação da situação da escola em relação à diversidade, elaboração e execução de planos de ação, 
favorecendo a construção de soluções para tornar a escola cada vez mais inclusiva e plural. 
 
O programa acontece em sete etapas: 

 
 
 
 
 
Em cada etapa apresentam-se sugestões de atividades e estratégias de ação, mas é fundamental que os parceiros possam trilhar seus próprios caminhos. 
 

 

1.

Constituição do Comitê 
de Diversidade (equipe 

de trabalho)

2.

Alinhamento conceitual 
entre os membros do 
Comitê de Diversidade

3.

Avaliação da situação 
da escola em relação à 

diversidade

4.

Elaboração do 
Plano de Ação

5.

Desenvolvimento 
das atividades

6.

Avaliação dos 
resultados do 

programa

7.

Divulgação dos 
resultados
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Etapas do programa 
 
1ª etapa - Constituição do Comitê de Diversidade 
O Comitê deve ser composto por membros da comunidade escolar: gestores escolares, professores, pais, voluntários do PEB, funcionários e parceiros da escola. É 
recomendável zelar para que a composição do Comitê reflita a diversidade presente na escola, em termos de gênero, raça, etnia, pessoas com deficiência, entre outras. 

 
• Coordenação do Comitê 
Os gestores da escola (diretor, coordenador pedagógico e orientador educacional) indicam um membro da equipe escolar para o papel de coordenador. É 
recomendável que a escolha recaia sobre quem tem bom conhecimento da realidade da escola, bom relacionamento com a comunidade escolar, habilidade para 
lidar com as contribuições que trarão e, especialmente, que se “encante” com a proposta do programa. 
 
• Qual o papel do Comitê de Diversidade durante a implantação do Programa Escola de Todos? 
O Comitê é responsável por liderar a execução do programa e a ele caberá organizar as etapas, distribuir as tarefas, comunicar e divulgar o programa entre todos os 
membros da comunidade escolar. 
 
• Quem indica os membros? 
Todos os membros da comunidade escolar poderão compor o Comitê. A direção da escola também poderá indicar alguns nomes. Se a escola se organiza com base 
na participação democrática melhor, pois algumas das lideranças já estão definidas: alunos representantes de classe, pais, membros da APM, entre outros. 
 
• Quantas pessoas compõem o Comitê? 
Não há um número definido de componentes para o Comitê, o importante é que os vários segmentos da comunidade escolar e a diversidade presente na escola 
estejam representados e que o número dos membros seja suficiente para garantir, ao mesmo tempo, a representatividade e a execução das ações. 
 
• Quanto tempo deve durar cada encontro? 
A duração de cada encontro deve ser acordada no grupo e dependerá da disponibilidade de seus membros, das atividades que serão realizadas ou do assunto que 
será tratado. 1 
INFORMAÇÕES GERAIS 
• Qual a importância da distribuição das tarefas? 
A distribuição das tarefas entre os membros do Comitê de Diversidade é uma boa maneira de o programa funcionar com mais efetividade, agilidade e respeito ao 
que cada um sabe ou deseja fazer. O Comitê deverá criar estratégias de comunicação com os demais integrantes da comunidade escolar para que todos tenham a 
oportunidade de se envolver. 
O Comitê pode utilizar um mural da escola para manter toda a comunidade informada e envolvida nas ações do Programa. 
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2ª etapa - Alinhamento conceitual entre os membros do Comitê de Diversidade 
Nesta etapa é importante oferecer mais esclarecimentos sobre o Programa Escola de Todos àqueles que foram convidados ou se dispuseram a fazer parte do Comitê, para 
que confirmem o interesse em participar.  
 
Para tanto, existem 2 atividades fundamentais a serem desenvolvidas nesta etapa: 
 

1) Apresentação do Programa Escola de Todos para os membros do Comitê 
 
• Preparação 
Com base nos materiais do programa, os voluntários do PEB e o coordenador do Comitê de Diversidade preparam uma apresentação sucinta do propósito e do 
funcionamento do Escola de Todos, incluindo o papel e as funções do Comitê de Diversidade. 
 
• Condução (1 hora) 
É recomendável que um dos gestores da escola participe desta primeira atividade e faça a abertura da reunião, expondo as razões da adesão ao programa, 
agradecendo a colaboração dos que estão se dispondo participar do Comitê, apresentando a pessoa eleita para ser o coordenador e pedindo que todos se 
apresentem. 
 
Neste momento é necessário definir quem será responsável pela elaboração da ata da reunião. 
 
A apresentação do Programa Escola de Todos será conduzida pelo coordenador do Comitê, apoiado pelos voluntários do PEB. 
  
A seguir, o coordenador – com o apoio dos voluntários – colhe as impressões sobre a proposta do programa, se todos confirmam seu interesse de participar do 
Comitê e se há alguém que deveria ser convidado como membro ou como participante especial. É necessário também definir dias, horários e duração das reuniões. 
 
No encerramento o coordenador deve dar breves informações sobre a segunda atividade – aplicação da dinâmica “Compreendendo a Diversidade Humana”, 
definindo com os presentes quais dentre eles serão os responsáveis pela preparação e condução da segunda atividade, assim como o dia e horário para realizá-la. É 
recomendável entregar a cada participante uma cópia de cada um dos textos da dinâmica (Instrumento 1 – Dinâmica Compreendendo a Diversidade Humana), 
solicitando que sejam lidos como forma de se preparar para a segunda atividade. 

 Dica 
A apresentação deve oferecer informações sucintas (mas suficientes) a fim de privilegiar tempo para o diálogo entre todos. Identificar, pelos comentários, quais assuntos 
ou questões precisam ser discutidas e aprofundadas.  
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2) Aplicação da dinâmica “Compreendendo a Diversidade Humana”  

 
• Material e orientações no documento “Instrumento 1: Dinâmica Compreendendo a Diversidade Humana” (páginas 19-29). 

 
3ª etapa - Avaliação da situação da escola em relação à diversidade 
Como estamos em relação à valorização, promoção e gestão da diversidade na escola? Onde queremos chegar? O instrumento de avaliação proposto pelo Programa Escola 
de Todos auxilia responder estas questões. Para que o plano de ação tenha prioridades bem definidas, é importante realizar uma boa avaliação da situação da escola em 
relação à diversidade. 
 
Um passo entre a avaliação e o plano de ação é a definição da situação desejada. Define-se a situação atual, mas qual é a situação desejada? Essa definição ajuda a 
estabelecer prioridades, ou seja, a definir onde há necessidade de maior atenção com base em boas escolhas, o que é possível fazer agora e que será feito depois para se 
atingir o ideal do grupo. 
 
A finalidade é que o Comitê de Diversidade possa refletir em conjunto e identificar, mais detalhadamente, aspectos positivos e desafios a serem enfrentados pela escola na 
temática. O Programa Escola de Todos desenvolveu uma ferramenta par esta etapa: o Instrumento de Avaliação do Programa Escola de Todos, que está baseado no IQE – 
Indicadores de Qualidade da Educação*, trazendo em sete indicadores da qualidade educativa questões específicas, relacionadas à diversidade.  
 
O instrumento com as orientações para sua aplicação estão no documento “Instrumento 2: Instrumento de Avaliação do Programa Escola de Todos”. (páginas 30-39). 
 
O registro é muito importante para a etapa de avaliação. A partir dele será formada uma base de dados comum de conhecimento. 
 
 

 Dicas de itens para observar e registrar: 
Instalações da escola, dos equipamentos e materiais didáticos em uso e das relações que se estabelecem entre os alunos nos horários de recreio, entrada e saída, 
entre outros 
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Como registrar: 
 

• Utilizar a ficha sugerida no documento “Instrumento 3: Ficha de observação e registro” (página 40). 
Também pode ser por meio de registro fotográfico, desde que seja permitido pela escola e tenha a concordância dos membros do Comitê de Diversidade.  
Todos os membros do Comitê podem e devem observar e registrar pontos para levar para a reunião de aplicação do Instrumento de Avaliação. Quanto mais referências o 
Comitê e a comunidade escolar tiverem, mais alinhado será o plano de ação com a realidade e necessidades prioritárias da escola. 
 
4ª etapa - Elaboração do Plano de Ação 
O plano de ação deve ser elaborado em uma reunião com base na avaliação da situação atual e na projeção da situação desejada, registradas no instrumento de Avaliação 
do Programa Escola de Todos e enriquecido com o que foi possível observar. 
 
Orientações para a realização da reunião: 
 

1) Dia, horário e duração 
A data para a reunião deve ser agendada com antecedência. É importante que todos sejam consultados previamente sobre disponibilidade de dia e horário, assim a 
ausência dos participantes será minimizada. A reunião terá a duração de 2 a 3 horas. 
 

2) Local 
É importante que a reunião aconteça na própria escola, que é onde o plano será executado. Os voluntários e o coordenador do Comitê de Diversidade devem 
combinar um local adequado e disponível com a direção da Escola. 
 

3) Participantes 
É essencial a participação dos membros do Comitê de Diversidade, gestores da escola (diretor, coordenador pedagógico e orientador educacional) e voluntários do 
PEB. Várias formas podem ser utilizadas (carta, email, telefone, cartaz, convite pessoal etc.), o importante é que todos fiquem cientes do dia, horário, local e 
objetivo da reunião. 
 

4) Coordenação 
Os voluntários do PEB e o coordenador do Comitê de Diversidade serão os responsáveis por toda operacionalização, facilitação e registro da reunião. 
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Modelo - para ser utilizado na reunião 
 

Plano de Ação – Programa Escola de Todos 

Nome da escola: 

Data da elaboração: 

Período de validade: 

Indicador  Problema O que fazer Responsáveis  Prazo 

 
 

    

Um exemplo de Plano de Ação 
No caderno do IQE há um exemplo de Plano de Ação para ilustrar o que o Programa Escola de Todos espera produzir nas escolas em que for implantado: 

Dimensão Indicador Problemas O que fazer Responsáveis Prazo 

Ambiente 
educativo 

Combate à 
discriminação 

 

Muitos professores sentem 
dificuldade de tratar do 
assunto. Algumas vezes, 
ouvem piadinhas racistas e não 
sabem o que fazer. 

 

1.  No Dia da Consciência Negra 
(20 /11) fazer um evento com 
debate sobre discriminação racial 
no Brasil e exposição de trabalhos 
sobre a cultura 
afro-brasileira. 
 

Eleni (professora) e 
Robson (do grêmio), 
com a ajuda dos 
demais professores, 
funcionários e alunos 
interessados 

 

Data do 
evento: 20/11 

 

   2. Na semana de 
planejamento, analisar se os 
conteúdos contemplam a 
questão da diversidade 
étnicorracial e combate a 
discriminação 

Rilda (coordenadora) e Cleide 
(professora) 

 

30/03 
(curto prazo) 
 

    Rísia (coordenadora) 

 

Contínuo (longo 
prazo) 

 
 Indicadores da Qualidade na Educação – 3ª versão ampliada – pg. 17 – www.acaoeducativa.org.br/indicadores 

http://www.acaoeducativa.org.br/indicadores
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 Dicas para o sucesso da elaboração e implantação do plano de ação 
 

 Definição de tarefas exequíveis e viáveis, dentro das condições de realização. Nem sempre o tamanho do desafio é do tamanho das possibilidades, mas agir 

é fundamental. 

 Considerar o que de bom já é realizado e quem o faz. Tais ações são a base para avançar. 

 Divisão de tarefas e responsabilidades. 

 Definição de estratégias para conseguir os recursos necessários para execução do plano. 

 Acompanhamento da execução do plano.  

 Comunicação, transparência, validação pelos responsáveis, respeito às instâncias de decisão e aos profissionais de cada área na escola. 

 Cumprimento das metas e prazos. 

 Reavaliação contínua. 

 Comunicação dos resultados aos diferentes públicos considerando instâncias da comunidade escolar e organizações envolvidas. 

 

5ª etapa – Desenvolvimento das atividades 
 

 Levantar os recursos (humanos, materiais, financeiros, etc.) necessários para cada ação. 

 Elencar parceiros potenciais e fontes de recurso. 

 Distribuir os recursos conforme as prioridades definidas no plano de ação. 

 Colocar a “mão na massa” para colocar o plano de ação em prática. 
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Esta etapa pode durar um tempo maior dependendo dos objetivos traçados no plano de ação. É o momento que exige maior investimento do Comitê de Diversidade e dos 
representantes da comunidade escolar envolvidos com as atividades. É fundamental registrar o processo por meio de atas das reuniões da equipe de trabalho. Pode-se criar 
um diário de bordo do programa no qual todos os participantes registram as ações realizadas e os resultados parciais. O diário pode ficar em um local previamente 
combinado e de fácil acesso. 
 
 
6ª etapa. Avaliar os resultados do Programa 
 

 Aplicar novamente o instrumento de avaliação da situação da escola em relação à diversidade.  

 Criar canais de participação de toda a comunidade escolar por meio de questionários, entrevistas, enquetes, etc. 

 Construir uma pasta com a documentação do programa: atas de reuniões, instrumentos de avaliação, fotos, 

textos dos alunos, cotações de materiais. 

 
Esta etapa aparentemente finaliza o Programa, mas pode representar também um novo começo, no qual se levantam os resultados e se planejam novas ações. 
 
7ª etapa. Divulgar os resultados  
 
Chegou a hora de comemorar as conquistas!!! 
 
Pode-se organizar um evento ou exposição para socialização dos resultados do programa, utilizando-se os registros do processo. Nesta etapa é importante ter em mãos a 
documentação das atividades desenvolvidas. Esta documentação precisa mostrar os avanços conquistados pela escola com o programa. 
 
É fundamental dar espaço para os depoimentos e registros dos alunos, pais, professores e funcionários da escola, já que são os destinatários finais do programa. 
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Instrumento 1 - Dinâmica “Compreendendo a diversidade humana”  
 

Objetivo: Facilitar o diálogo e a discussão de conceitos sobre o tema entre os membros do Comitê 

 

Número de participantes: Mínimo de 10 pessoas. Se o Comitê de Diversidade não tiver 10 participantes, outras pessoas da 

comunidade escolar deverão ser convidadas para participar da dinâmica. 

 

Estrutura e material necessário: Uma sala disponível e cópias dos 5 textos abaixo: “Diversidade é Vida”, “Diversos somos todos”, 

“Diversidade é repleta de singularidades”, “Diversidade é afirmação das diferenças e semelhanças” e “Diversidade é 

Sustentabilidade”.  

 

Duração: 1h30 

 

Responsáveis: Voluntários do PEB e Coordenador do Comitê. 

 

 Explicação 

A dinâmica será baseada nos 5 textos sobre diversidade. Será necessário organizar 5 duplas ou grupos para que todos os textos sejam lidos e discutidos. 

Cada grupo será responsável pela leitura e análise de um dos textos, além da tarefa de responder 4 questões com base no entendimento do texto e da realidade da 
comunidade escolar. 

Os grupos farão um resumo das discussões e apresentarão as respostas às perguntas. Os responsáveis pela dinâmica farão um fechamento abordando os pontos 
relevantes, a importância do projeto e os próximos passos. 

 Preparação 

Os responsáveis pela dinâmica devem se apropriar do seu conteúdo e metodologia.  
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O ideal é que na apresentação do programa ao comitê, a primeira atividade da segunda etapa, os participantes já recebam os textos para se prepararem 
previamente. No caso do comitê ter menos de 10 participantes, é também nesta oportunidade que serão selecionados convidados para completar o número 
mínimo de participantes que a dinâmica necessita. 

Considerado o tamanho do Comitê, devem verificar a necessidade de adaptação no roteiro e no tempo de duração do trabalho. Também precisam garantir espaço 
e material para a execução da dinâmica, assim como assegurar que todos os participantes estão de posse dos textos, que devem ser lidos em preparação para a 
atividade. 

 Condução  

 

Os responsáveis pela dinâmica fazem uma abertura explicando seu objetivo e como será realizada  

(5 minutos) 

Os responsáveis formam as 5 duplas ou grupos (aleatoriamente ou por indicação) e entregam para cada um o texto que irão trabalhar na dinâmica. A escolha do texto para cada 

dupla ou grupo pode ser indicada ou aleatória.  

Cada grupo vai ler o texto e responder as 4 questões  

(de 20 a 30 minutos) 

Depois, os responsáveis organizam as cadeiras de todos em uma roda para que cada grupo faça um resumo do texto e apresente as respostas para todos  

(5 minutos para cada grupo) 

Os responsáveis pela dinâmica abrem uma plenária para possibilitar que os participantes tirem dúvidas e troquem ideias e experiências  

(15 minutos) 

Os responsáveis fazem um fechamento com os pontos importantes que foram destacados nas apresentações dos grupos e explicam que o próximo passo é discutir e avaliar a 

situação atual da escola em relação à diversidade. É ideal que cópias do Instrumento de Avaliação sejam entregues aos participantes e que uma data para a reunião de avaliação já 

seja definida. Os participantes também já podem ser previamente selecionados. (15 minutos) 

 Dica: É interessante fazer o registro escrito e fotográfico desta atividade. Realizem uma avaliação com todos ao final dos trabalhos. Perguntem se todos 
acham interessante realizar a dinâmica como uma atividade do Programa com a comunidade escolar. 

Outro ponto: se os gestores da escola não participaram da dinâmica, definam uma data para apresentação dos resultados da atividade e dos próximos passos. 
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Dinâmica “Compreendendo a Diversidade Humana” 

GRUPO 1 - Diversidade é Vida  
O apreço pela diversidade se aprende 

Projeto Escola Brasil (Textos de Reinaldo Bulgarelli) 

Vamos refletir sobre o significado da diversidade do ponto de vista natural antes de falarmos de sua importância na vida social. Diversidade é vida significa que é muito importante 
reconhecê-la como algo essencial para a vida. Contemplar a diversidade é um passo importante para podermos efetivamente valorizá-la.  

Para ampliar nosso gosto pela diversidade basta observarmos com humildade o que a natureza nos ensina. Uma das lições é que a diversidade faz parte da essência da vida. 
Sem diversidade não há vida. Tudo que é homogêneo resulta em impossibilidade, em morte. A diversidade representa diferentes elementos que coexistem e interagem 
para compor a teia da vida, em relações de interdependência que demonstram a um só tempo, a fragilidade e a força de tudo que é vivo. 

A vida existe pela incompletude, imperfeição, irregularidade, nas falhas, nas assimetrias, no caos que caracteriza o Universo. Contemplar a vida como ela é implica 
reconhecer que a espécie humana chegou a tal estágio de evolução por força das falhas na cópia do código genético. A vida se move na direção da evolução, que é o 
processo contínuo de adaptação às variações e desafios do ambiente, do inusitado, que ocorrem ao longo dos tempos.  

Uma das expressões da evolução somos nós, os seres humanos. A família humana, portanto, forma uma única raça, a raça humana, mas essa unicidade é plural, criativa, 
dinâmica, em permanente estado de mudança, apresentando novas formas de ser e estar no mundo. Nessa combinação de unicidade e pluralidade, cada um de nós é 
único, singular, sem igual em todos os tempos, trazendo ao mundo novas possibilidades, transformando e transformando-se numa dinâmica rica do ponto de vista 
biológico, histórico, social, cultural, entre outros. 

Atualmente somos quase sete bilhões de pessoas no mundo e cada um de nós é uma manifestação da diversidade. Contemplar essa diversidade que nos caracteriza nos 
ajuda a reconhecer que ela é parte da condição humana. Quanto mais a contemplamos, mais percebemos a necessidade de considerá-la em tudo que somos e fazemos, nas 
nossas relações e nas soluções que construímos em sociedade. 

Tudo que considera com respeito nossa diversidade é mais rico e interessante porque permite que a essência da vida esteja presente, possa se manifestar em suas 
múltiplas faces, possibilidades e perspectivas. A diversidade é também elemento vital para o desenvolvimento porque, ao considerá-la, é possível ampliar horizontes, 
considerar vários pontos de vista, dar expressão às singularidades que contém e que traduzem a riqueza da espécie humana. 
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É tudo uma questão de aprendizados, de escolha de caminhos que realizamos ao longo da história, que podemos rever e nos reinventar em novas explicações e ações mais 
próximas da vida. 

Questões orientadoras do diálogo no grupo 

Como vamos nos aproximar da comunidade escolar para realizar ações de valorização da diversidade, precisamos compreender seu significado e sua importância. Assim, 

  Nesse nosso grupo de diálogo, o que há de comum e de diferente entre nós? 
  Que elementos contidos no texto mais chamaram nossa atenção?  
  Esses elementos contribuíram para ampliar nosso entendimento sobre diversidade humana? 
  Como esse entendimento pode ser transformado em orientações/princípios gerais para a valorização da diversidade na escola?  
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Dinâmica “Compreendendo a diversidade humana” 

GRUPO 2 -  Diversos somos todos 

Sentir-se parte da diversidade humana 

Projeto Escola Brasil (Textos de Reinaldo Bulgarelli) 

Perceber-se parte da diversidade humana é condição fundamental para estabelecer relações de respeito e agir sobre as desigualdades baseadas nas características individuais ou dos grupos 
humanos. 

Somos a expressão da imperfeição e do acaso trabalhando a favor da evolução da vida, da nossa espécie, tendo em comum exatamente o fato de sermos únicos, de não 
repetirmos o que os outros são.  

Desprezar alguém, seu ponto de vista, maneira de viver ou de se expressar é desprezar sua contribuição para melhor enfrentarmos coletivamente os desafios da vida. Cada 
pessoa traz consigo a possibilidade de acrescentar algo a tudo que já foi dito, sonhado, pensado, proposto e realizado no mundo. Respeitar uma pessoa, um grupo, um 
povo, é uma forma de abrir espaço às manifestações dessas possibilidades que representam. 

Se a diversidade humana também está expressa em nossas singularidades, significa que não há um lugar do alto do qual algumas pessoas observam outras. Somos 
diferentes uns dos outros, mas somos todos humanos, membros de uma única família que compartilha a característica da diversidade. É deste lugar que poderemos agir e 
interagir para promover encontros, diálogos, busca de soluções conjuntas para nossos desafios comuns.  

Nessa perspectiva não há os “normais” e os “anormais”. O normal é ser diferente, o padrão é a diversidade. Assim, nosso grande investimento deve ser na interação, para 
fazermos juntos algo que seja melhor do que aquilo que faríamos individualmente. Somo melhores quanto mais juntos estivermos e não se trata de um aglomerado de 
gente, mas de estarmos juntos cuidando da qualidade das relações.  

Assumir que diversos somos todos é um convite para refletir sobre o quanto nos sentimos parte dessa diversidade humana, com todas as responsabilidades, direitos e 
deveres que isso significa. É com esse olhar, sentimento e atitude que podemos corrigir as situações em que as diferenças geram injustiças, desvantagem ou exclusão. 

Tudo que somos tem a marca da diversidade. Ela não é barreira ao nosso desenvolvimento pessoal ou coletivo, mas a maneira pela qual nos tornamos o que somos e um 
importante meio para avançarmos juntos, criando, inovando, reinventando e aprimorando nossa história no mundo.  
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Questões orientadoras do diálogo no grupo 

Como vamos nos aproximar da comunidade escolar para realizar ações de valorização da diversidade, precisamos compreender seu significado e sua importância. Assim, 

  Nesse nosso grupo de diálogo, o que há de comum e de diferente entre nós? 
  Que elementos contidos no texto mais chamaram nossa atenção?  
  Esses elementos contribuíram para ampliar nosso entendimento sobre diversidade humana? 
  Como esse entendimento pode ser transformado em orientações/princípios gerais para a valorização da diversidade na escola? 

 

Dinâmica “Compreendendo a diversidade humana” 

GRUPO 3 - Diversidade é repleta de singularidades 

Nossas características devem ser consideradas em tudo que somos e fazemos 

Projeto Escola Brasil (Textos de Reinaldo Bulgarelli) 

Temos características marcantes, mas nenhuma delas diz tudo sobre quem somos. Compreender a diversidade humana é falar de nós mesmos, com nossos marcadores identitários, esse 
conjunto de características que nos fazem ser quem somos. 

Apreciar e valorizar a diversidade significa reconhecer que há muitos aspectos a serem considerados nas relações humanas. O risco de desconsiderarmos ou de 
desconsiderarem nossas características numa cultura que impõe um padrão dominante é muito grande. Mas, de quais características estamos falando? 

O quadro abaixo deve ser considerado apenas com uma referência. Vamos chamar essas características de marcadores identitários. A maior parte destas características 
pode mudar ao longo da vida, dos fatos ou das escolhas que fazemos.  
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Elas não são rótulos que nos reduzem a uma coisa ou outra, porque a vida não pode estar contida em um ou outro marcador. Marcadores precisam ser considerados na 
interação com o mundo, na forma como dialogamos conosco e com os outros, com a sociedade, com o tempo e lugar que definem uma cultura. A nossa identidade é, 
portanto, plural, complexa, dinâmica, com elementos que fazem sentido na realidade social ou nas interações com o tempo e lugar onde estamos. 

Por exemplo: ser homem ou ser mulher no século XXI é diferente de como éramos homens e mulheres no século passado; ser homem ou mulher no Brasil é diferente de 
ser homem ou mulher em outros países. Nossas características também são possibilidades de construção da nossa história. Nascer com uma deficiência pode ser encarado 
pela própria pessoa como algo normal, como uma das muitas formas de ser e estar no mundo. Mas pode ser visto como um problema sem fim, um castigo, uma restrição 
que impossibilita o próprio desenvolvimento. 

A forma como encaramos ou lidamos com nossas características pode ser aprendido e desenvolvido. Quando lidamos mal com alguma característica nossa, resistimos a 
desenvolver boas atitudes e comportamentos conosco e com outros, mesmo quando nos tratam com respeito. Quando lidamos bem com nossas características, mas 
interagimos com pessoas que as consideram problemas, tendemos a enfrentar melhor as barreiras socialmente impostas ao nosso desenvolvimento.  

Todos, com seus marcadores identitários, em algum momento da vida ou circunstância, podem experimentar situações de privilégio, consideração, respeito, segurança, 
desconsideração, preconceito, discriminação, vulnerabilidade ou desvantagem. Compreender os significados que damos ou são dados aos nossos marcadores identitários, 
desenvolvendo uma postura crítica em relação a eles e conquistando espaços, voz e poder para expressar nossas singularidades no convívio com os outros, pode fazer a 
diferença para o nosso crescimento pessoal e até mesmo coletivo. 

Ninguém pode ser reduzido a um rótulo, ninguém é totalmente excluído, ou “minoria” ou vítima. Em algum momento ou situação estamos nessa posição e podemos 
experimentar outras também. É nessas muitas características que reside a riqueza da diversidade humana. 

Questões orientadoras do diálogo no grupo 

Como vamos nos aproximar da comunidade escolar para realizar ações de valorização da diversidade, precisamos compreender seu significado e sua importância. Assim, 

  Nesse nosso grupo de diálogo, o que há de comum e de diferente entre nós? 
  Que elementos contidos no texto mais chamaram nossa atenção?  
  Esses elementos contribuíram para ampliar nosso entendimento sobre diversidade humana? 
  Como esse entendimento pode ser transformado em orientações/princípios gerais para a valorização da diversidade na escola? 
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Dinâmica “Compreendendo a diversidade humana” 

GRUPO 4 - Diversidade é afirmação das diferenças e semelhanças 
Barreiras do caminho 
Projeto Escola Brasil (Textos de Reinaldo Bulgarelli) 

O direito à diferença é fundamental para assegurar que a diversidade possa se expressar e adicionar valor à vida em sociedade. Mas, encontramos muitas barreiras para que isso aconteça. 
Quais barreiras são essas? 

Direito à diferença? Mas não somos todos iguais? Foram muitos anos de lutas e aprendizados para ser afirmado, no artigo primeiro da Declaração Universal de Direitos 
Humanos, que “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 
fraternidade”. 

Por que é importante afirmar que somos todos iguais em dignidade? Exatamente para poder conviver com a diversidade humana, que é imensa, com tantas diferenças 
quanto são as semelhanças ou vice-versa. Somos iguais na condição de gente. No mais somos únicos, singulares, sem igual, diferentes uns dos outros de muitas maneiras. A 
forma como lidamos com a diversidade que nos caracteriza é que pode ser construtiva de paz e justiça ou destrutiva e insustentável.  

Valorizar a diversidade é ter disposição para combinar diferenças e semelhanças como fonte de relações de qualidade, abertas ao novo, que nos movam para direções que 
sozinhos não poderíamos conhecer. 

Quais são as barreiras do caminho? Há o narcisismo, uma forma de agir e realizar escolhas que busca apenas o que se parece consigo. O que é 
semelhante a si mesmo é bom e o que não é passa a ser desconsiderado ou até rejeitado. Há também a normose, uma forma de negar a 
diversidade que nos caracteriza impondo a si ou a todos um padrão único de normalidade, de ser humano e de agir no mundo. Também há o 
padrão dominante, que oferece as referências em relação às quais julgamos quem é normal e anormal, bom ou ruim, bonito ou feio, entre outros 
atributos. O padrão dominante tem a ver com nossa história, com o eurocentrismo, com o machismo, racismo etc.: são valorizamos os homens, 
brancos, sem deficiência, adultos, heterossexuais, católicos, magros, saudáveis etc. 

A resposta ao que é ser humano é sempre plural e nunca se esgota numa única possibilidade. A vida é muito mais plural do que, por exemplo, 
aquele desenho do Leonardo Da Vinci chamado de “Homem Vitruviano”. Um gênio da humanidade esse Leonardo, mas seu desenho, 
representando uma visão da época, ainda mora dentro de muitos de nós, com uma expressão limitada da vida. Talvez tenha também reforçado um padrão e influenciado 
nossa maneira de considerar o que é “normal”, quais as medidas da vida a serem consideradas na hora de planejarmos os espaços e as formas de vivermos juntos. 
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Quando comparamos, escolhemos, julgamos, criticamos, podemos ter como referência o padrão dominante. Há quem use essa referência para julgar a si mesmo, não 
apenas os outros. É a introjeção do padrão dominante fazendo com que tenhamos pessoas que não se admiram porque não se parecem com o que consideram o normal, o 
bom, o bonito...  

Com esse entendimento sobre narcisismo, normose e padrão dominante, podemos entender melhor como surgem os estereótipos, aquelas generalizações que fazemos 
sobre pessoas, grupos, fatos ou objetos e que são perigosas porque viram rótulos que aprisionam a nós mesmos, impedindo de conhecer melhor a realidade, de entrarmos 
em contato com algo novo. Os preconceitos são atitudes, formas de pensar sobre pessoas, grupos ou situações que também nos impedem de conhecer mais, melhor, 
porque achamos que já sabemos tudo sobre eles. A discriminação é ato, é gesto concreto. Pode ser uma fala, uma prática, algo pontual ou presente no cotidiano da vida 
social. A discriminação gera exclusão, prejuízos, humilha, aparta, deixa em situação de desvantagem.  

Enquanto os preconceitos são combatidos com ampliação da consciência, dialogando, vivenciando situações e refletindo sobre elas, as práticas de discriminação precisam 
de respostas mais incisivas. A discriminação precisa ser inibida, impedida, punida para se evitar que se transforme em algo banal. Impedir o direito à educação de pessoas 
com deficiência pode ser considerada uma prática de discriminação que se baseia em preconceitos e estereótipos negativos.  

A discriminação é uma barreira ao nosso desenvolvimento, não a diversidade, mas muitas vezes rejeitamos a diversidade e preferimos a homogeneidade, o que é uniforme, 
liso, monótono, sem conflitos, portanto, pouco criativo e inovador. Valorizar a diversidade é combater as discriminações negativas que nos afastam uns dos outros e, 
portanto, de outras possibilidades, algo fundamental para tornar a vida de todos melhor. 

Questões orientadoras do diálogo no grupo 

Como vamos nos aproximar da comunidade escolar para realizar ações de valorização da diversidade, precisamos compreender seu significado e sua importância. Assim, 

  Nesse nosso grupo de diálogo, o que há de comum e de diferente entre nós? 
  Que elementos contidos no texto mais chamaram nossa atenção?  
  Esses elementos contribuíram para ampliar nosso entendimento sobre diversidade humana? 
  Como esse entendimento pode ser transformado em orientações/princípios gerais para a valorização da diversidade na escola? 
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Dinâmica “Compreendendo a diversidade humana” 

GRUPO 5 - Diversidade é Sustentabilidade  

A qualidade das relações  

Projeto Escola Brasil (Textos de Reinaldo Bulgarelli) 

A valorização da diversidade envolve um conjunto de crenças e princípios que estão inseridos numa agenda mais ampla, a da cultura de paz e de compromisso com o desenvolvimento 
sustentável. 

 “Desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas próprias 
necessidades”. Relatório Brundtland, 1987.  

Valorizar a diversidade é considerar as diferenças e semelhanças que nos caracterizam em tudo que somos e fazemos. Isso vale para cada um de nós, nossas organizações e 
nossa sociedade. Considerar significa não ser indiferente, não estabelecer relações apenas com base nas afinidades, abafando conflitos e não lidando com as divergências. 
As divergências também constroem! Considerar significa abertura ao novo, postura inclusiva, planejamento ou decisões que dialogam com a pluralidade e não como a 
homogeneidade. 

Valor é aquilo pesa na hora de realizarmos escolhas, tomarmos decisões. Valorizar a diversidade é consideração pela diversidade em gestos concretos, em 
comportamentos, práticas, algo que aprendemos a fazer fazendo, vivendo, se relacionando. É nos relacionamentos que nos constituímos como pessoas. Tudo em nós é 
apenas potencial que isoladamente não se desenvolve, não cria, não se transforma senão na rede de relações nas quais estamos inseridos. 

Nada em nós, nossos potenciais, acontecem e se desenvolvem fora dessa rede de relações nas quais experimentamos a interdependência. Afirmar as diferenças, valorizar a 
diversidade não pode ser algo que nos afaste uns dos outros, mas algo que nos aproxime, que nos fortaleça, que cuide da qualidade de nossas relações e que nos faça 
cooperar melhor uns com os outros em todos os níveis. Se cada um afirmar suas características apenas para ficar isolado, não vale a pena. A valorização da diversidade não 
é a defesa de um vale-tudo porque precisamos exatamente estar juntos, cooperando, escolhendo no diálogo o que nos torna melhores e a vida melhor para todos em 
todos os lugares. 

A Declaração Universal de Direitos Humanos rompe com essa ideia de que qualquer coisa vale, que tudo é relativo, que devemos respeitar qualquer coisa e de qualquer 
jeito. Há um projeto de humanidade atualizado e construído em consensos que oferecem limites à convivência humana. Da mesma maneira há a Constituição do país, suas 
leis, também atualizadas e construídas nos embates da sociedade. Há o projeto de escola expresso de muitas maneiras, desde a LDB até o projeto pedagógico da escola. 
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Não estamos entregues a um relativismo que pode nos deixar vulneráveis, por exemplo, a grupos neonazistas. Eles devem ser respeitados em nome da valorização da 
diversidade? Claro que não. 

Atualmente, mais que nunca, estamos diante dos desafios de construção de um mundo mais sustentável. Nossas escolhas e comportamentos têm colocado a vida em risco 
e precisamos encontrar soluções para continuarmos vivendo, cuidando da vida e deixando para as gerações futuras condições iguais ou melhores do que a que 
encontramos quando viemos ao mundo. É o desafio da sustentabilidade. 

Há uma maneira de realizar essa construção e encontrar essas soluções em respeitar a diversidade? Quem será ouvido? Quem irá participar da construção? Que visões 
acolheremos? As de sempre, uma só ou iremos considerar mais vozes, mais possibilidades e perspectivas? Valorizar a diversidade é mais que nunca uma necessidade para 
encontrarmos soluções. Os desafios nos convidam mais que nunca à expressarmos nossas singulares, pontos de vista, histórias, para nos juntarmos na construção dessas 
soluções que interessam a todos em todos os lugares. Onde isso pode começar? A escola é um bom lugar para vivenciar esse desafio de sermos únicos e estarmos unidos 
em tornos de projetos que nos articulam sem sumir com nossas singularidades. É difícil, não é impossível, mas é necessário. 

Questões orientadoras do diálogo no grupo 

Como vamos nos aproximar da comunidade escolar para realizar ações de valorização da diversidade, precisamos compreender seu significado e sua importância. Assim, 

  Nesse nosso grupo de diálogo, o que há de comum e de diferente entre nós? 
  Que elementos contidos no texto mais chamaram nossa atenção?  
  Esses elementos contribuíram para ampliar nosso entendimento sobre diversidade humana? 
  Como esse entendimento pode ser transformado em orientações/princípios gerais para a valorização da diversidade na escola? 
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Instrumento 2 – Avaliação 
Orientações para a realização da reunião 
 
1. Dia, horário e duração A data para a reunião deve ser agendada com antecedência. É importante que todos sejam consultados previamente sobre disponibilidade de 

dia e horário, assim a ausência dos participantes será minimizada.  

A reunião terá a duração de 2 horas. 
2. Participantes É essencial a participação dos membros do Comitê de Diversidade e voluntários do PEB. 

Os gestores da escola (diretor, coordenador pedagógico e orientador educacional) devem ser convidados e participar ativamente do processo, antes, durante e depois, 
com os resultados da avaliação. 
 

3. Coordenação Os voluntários do PEB e o coordenador do Comitê de Diversidade serão os responsáveis por toda operacionalização, facilitação e registro da reunião. 

No caso da impossibilidade de participação dos gestores da escola, os responsáveis devem apresentar os resultados para estes numa reunião. 
 

4. Condução Os responsáveis pela dinâmica elegem entre eles um que será o facilitador e orientador da reunião. Existem 2 formas da reunião acontecer e dependem do 

número de participantes. 

 

Menos de 15 participantes 

O facilitador faz a abertura explicando o objetivo da reunião e como utilizar o instrumento de avaliação  

(10 minutos) 

O facilitador orienta que as fichas de observação e registro sejam lidas por cada um no momento oportuno, ou seja, quando o assunto se referir ao indicador que está sendo analisado. 

O facilitador lê as questões dos indicadores e o grupo responde coletivamente. No caso de respostas divergentes, o facilitador deverá orientar para que cheguem ao consenso  

(15 minutos para cada indicador) 

O facilitador faz o encerramento orientando sobre o próximo passo. O ideal é sair da reunião com uma data definida para a próxima, que é quando o plano de ação será elaborado  

(5 minutos) 

 

Mais de 15 participantes 

O facilitador faz a abertura explicando o objetivo da reunião e como utilizar o instrumento de avaliação  

(10 minutos) 

O facilitador divide os participantes em 7 duplas ou grupos e designa para cada um deles um dos indicadores. As duplas ou grupos respondem às questões referentes aos seus indicadores  

(30 minutos) 
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Cada dupla ou grupo vai relatar para todos os participantes sua resposta  

(5 minutos para cada dupla ou grupo) 

O facilitador abre uma plenária para que todos os participantes possam expor opiniões e esclarecer dúvidas, podendo alterar as respostas de todos os indicadores com o consenso 

construído neste diálogo. O facilitador também orienta que as fichas de observação e registro sejam lidas por cada um no momento oportuno, ou seja, quando o assunto se referir ao 

indicador que está sendo analisado  

(50 minutos) 

O facilitador faz o encerramento orientando sobre o próximo passo. O ideal é sair da reunião com uma data definida para a próxima, que é quando o plano de ação será elaborado  

(5 minutos) 

 

5. Local 

Os voluntários e o coordenador do Comitê de Diversidade devem combinar um local adequado com a direção da Escola 
 

6. Material 

Cópias do instrumento de avaliação, canetas e uma lousa ou flip chart. 
 
Como utilizar o instrumento 
 
1. As questões podem ser respondidas coletivamente ou, se o número de participantes permitir, em sete grupos, com base nos indicadores contemplados pelo 

instrumento. 
 

2. As questões de cada indicador devem ser respondidas utilizando a seguinte legenda de cores 

 

Verde - quando acha que as ações, atitudes ou situações apontadas estão consolidadas na escola, 

indicando que já estão num bom caminho. 

Amarela - quando considera que as atitudes, práticas ou situações apontadas ocorrem de vez em quando, 

mas não podem ser consideradas consolidadas, o que indica que elas merecem cuidado e atenção. 

Vermelha - quando avalia que as atitudes, situações ou ações apontadas são inexistentes ou quase 

inexistentes na escola. Nesses casos, a intervenção precisa ser feita e, em alguns casos, deve ser imediata. 
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3. Respondidas as questões, devem ser registradas no campo próprio e de forma resumida, as razões das cores atribuídas a cada questão, sobretudo, para aquelas que 

foram avaliadas com as cores amarela e vermelha, mas não apenas. 
 

4. Em seguida, no campo próprio, deve ser definida a situação desejada. Por exemplo: o grupo identificou que as crianças com deficiência estão em salas especiais. A 

situação desejada pode ser que estas crianças sejam incluídas nas salas regulares, onde estudam todas as outras crianças. Mesmo que a dimensão tenha sido bem 

avaliada, o grupo pode projetar avanços. Portanto, o campo para a situação desejada pode ser utilizado em qualquer circunstância. 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

Indicador 1: Inclusão e Combate à Discriminação 
 

 A comunidade escolar é composta pelos diferentes segmentos da população existentes na sociedade? 

 Os segmentos da população presentes na escola expressam a composição da comunidade do entorno? 

 Há segmentos da população presentes na escola que enfrentam dificuldades para interagir com os demais membros da comunidade escolar? 

 Há segmentos mais sujeitos a práticas de discriminação na escola? 

 A comunidade escolar reage a situações que expressam discriminação no ambiente escolar? 

 Regras de convivência, sua aplicação e situações de desrespeito são monitoradas em relação aos segmentos mais vulneráveis? 

 Pessoas com deficiência da comunidade escolar consideram a escola inclusiva? 

 Negros ou membros dos demais grupos étnicorraciais presentes na comunidade escolar consideram a escola inclusiva? 
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Explicar resumidamente as razões das cores atribuídas pelo grupo às questões do indicador Inclusão e Combate à Discriminação 

 
 
 
 
 
 
 

 
Definição da situação desejada 

 
 
 
 
 
 
 

Indicador 2: Prática Pedagógica e Avaliação que consideram a diversidade 
 

 O projeto pedagógico da escola valoriza a contribuição da diversidade (gênero, raça, etnia, deficiência, orientação sexual, etc.) na formação dos alunos? 

 Os alunos com deficiência são considerados no planejamento pedagógico visando sua inclusão, pleno desenvolvimento e qualidade das interações com os demais alunos? 

 O planejamento pedagógico considera a realização de eventos que valorizam a diversidade? 

 O desempenho dos alunos é monitorado a partir de recortes de diversidade (gênero, raça, etnia, deficiência, orientação sexual, etc.) para identificar situações que merecem atenção? 

 
Explicar resumidamente as razões das cores atribuídas pelo grupo às questões do indicador Prática Pedagógica e Avaliação que consideram a diversidade 
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Definição da situação desejada 

 
 
 
 
 
 
 

Indicador 3: Práticas Alfabetizadoras que consideram a diversidade 
 

 Os materiais e recursos didáticos utilizados pelos professores alfabetizadores consideram e valorizam a diversidade (gênero, raça, etnia, deficiência, etc.)? 

 As histórias que os professores lêem para as crianças contemplam o universo cultural dos grupos étnicorraciais? 

 
Explicar resumidamente as razões das cores atribuídas pelo grupo às questões do indicador Práticas Alfabetizadoras que consideram a diversidade 
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Definição da situação desejada 

 
 
 
 
 
 
 

 
Indicador 4: Gestão Escolar Democrática, que valoriza e promove a diversidade 
 

 A gestão da escola acolhe as queixas de discriminação ou de práticas de exclusão ocorridas no ambiente escolar? 

 A escola compartilha com a comunidade escolar a ocorrência de práticas discriminatórias ou de exclusão, buscando a colaboração de todos para a superação desses desafios?  

 Os movimentos de luta por direitos e igualdade presentes na comunidade (Movimento Negro, de Inclusão de Pessoas com Deficiência, por exemplo) têm espaço para se expressar na 

escola?  

 
 
 
 
 
 
Explicar resumidamente as razões das cores atribuídas pelo grupo às questões do indicador Gestão Escolar democrática, que valoriza e promove a diversidade 
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Definição da situação desejada 

 
 
 
 
 
 
 

 
Indicador 6: Formação Continuada dos Profissionais da Escola em temas relacionados à diversidade 
 

 Professores e demais funcionários da escola participam de formações (cursos, palestras, grupos de estudos, eventos, por exemplo) sobre temas relacionados à diversidade? 

 Gestores escolares, professores e demais funcionários recebem formação ou apoio da Secretaria da Educação para lidar com a discriminação no ambiente escolar?  

 Gestores escolares, professores e demais funcionários recebem formação ou apoio da Secretaria da Educação para lidar com a inclusão de pessoas com deficiência na escola? 

 
 
 
Explicar resumidamente as razões das cores atribuídas pelo grupo às questões do indicador Formação Continuada dos Profissionais da Escola em temas relacionados à diversidade 
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Definição da situação desejada 

 
 
 
 
 
 
 

 
Indicador 6:  Ambiente Físico Escolar que considera a diversidade 
 

 Os ambientes, mobiliário, recursos pedagógicos e meios utilizados para comunicação, entre outros aspectos, consideram as pessoas com deficiência? 

 O acesso às instalações da escola considera as pessoas com deficiência ou com dificuldades de locomoção? 

 O ambiente físico escolar pode ser considerado como facilitador das relações étnicorraciais e entre pessoas com e sem deficiência? 

 
Explicar resumidamente as razões das cores atribuídas pelo grupo às questões do indicador Ambiente Físico Escolar que considera a diversidade 
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Definição da situação desejada 

 
 
 
 
 
 

 
Indicador 7: Atenção com o Acesso, Abandono e Evasão dos Alunos da Escola, considerando a  diversidade 
  

 O formulário de matrícula ou outros tipos de cadastro da escola contam com informações que considerem a diversidade, tais como: deficiência, cor, raça, etnia ou nacionalidade, além 

de gênero, perfil socioeconômico dos alunos e seus familiares? 

 E em relação aos professores, direção e demais profissionais da escola? 

 A escola consegue identificar atitudes e condutas preconceituosas e discriminatórias que resultaram no abandono ou evasão escolar? 

 Ao identificar que determinado segmento da população está enfrentando dificuldades de acesso, permanência e sucesso na escola, são tomadas medidas para superação das barreiras 

existentes. 

 
Explicar resumidamente as razões das cores atribuídas pelo grupo às questões do indicador Atenção com o Acesso, Abandono e Evasão dos Alunos da Escola, considerando a diversidade 
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Definição da situação desejada 

 
 
 
 
 
 

 
 
A etapa de avaliação pode ser incrementada pela observação das instalações da escola, dos equipamentos e materiais didáticos em uso e das relações que se estabelecem 
entre os alunos nos horários de recreio, entrada e saída, entre outros. A observação pode ser registrada por escrito, utilizando o “Instrumento  3 – Ficha de observação e 
registro”. Também pode ser por meio de registro fotográfico, desde que seja permitido pela escola e tenha a concordância dos membros do Comitê de Diversidade.  
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Instrumento 3 – Ficha de observação e registro 

 
Programa Escola de Todos  
 
Os membros do Comitê de Diversidade e da comunidade escolar devem preencher a ficha com a finalidade de registrar uma observação ou percepção sobre os aspectos de 
diversidade no ambiente escolar. 
Esta ficha deve ser considerada na reunião de aplicação do Instrumento de Avaliação. 
 

Data 

 

Horário 

 

Observador 

 

Objetivo(s) da observação 

 

 

Síntese do que foi observado 

 

 

Problemas encontrados 

 

 

Aspectos positivos 
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Programa Escola de Todos Valorização, Promoção e Gestão da Diversidade 

Caderno de Referências  

Para conhecer mais sobre Educação e Diversidade 

Referências conceituais sobre valorização da diversidade para o grupo de voluntários e membros da comunidade escolar, entre  

outros parceiros que trabalham para a educação de qualidade para TODOS, com TODOS pela educação.  
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Apresentação 

 

Este Caderno de Referências se destina às pessoas engajadas no Programa Escola de Todos: voluntários, gestores escolares, professores, alunos, pais e demais membros da 
comunidade escolar e da comunidade do entorno, que também podem ser convidados a participar do programa. 

Os conteúdos aqui propostos têm em vista ampliar o repertório sobre diversidade, colaborando para a compreensão, apropriação e construção de um posicionamento 
pessoal e grupal sobre o tema, ao mesmo tempo em que gera entendimentos, alinhamento conceitual e estratégico para favorecer uma boa atuação, inovadora e 
respeitosa para com a diversidade humana, a partir da realidade escolar. 

Boa leitura! 

 

 

Projeto Escola Brasil 
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Referências conceituais 

 

Diversidade e Direitos Humanos 

• Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 1º:  

“Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 
fraternidade”. 

• Declaração sobre Raça e Preconceitos Raciais da UNESCO, de 1978, artigo 2º:  

“Todos os indivíduos e os grupos têm o direito de serem diferentes, a se considerar e serem considerados como tais. Sem embargo, a diversidade das formas de vida 
e o direito à diferença não podem em nenhum caso servir de pretexto aos preconceitos raciais (...)”. 

 

O recurso da tolerância 

• Declaração de Princípios sobre a Tolerância da Unesco, 1995 

Artigo 1º - Significado da tolerância  

1.1 A tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da diversidade das culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão e de nossas 
maneiras de exprimir nossa qualidade de seres humanos. É fomentada pelo conhecimento, a abertura de espírito, a comunicação e a liberdade de 
pensamento, de consciência e de crença. A tolerância é a harmonia na diferença. Não só é um dever de ordem ética; é igualmente uma necessidade política 
e jurídica. A tolerância é uma virtude que torna a paz possível e contribui para substituir uma cultura de guerra por uma cultura de paz. 
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1.2 A tolerância não é concessão, condescendência, indulgência. A tolerância é, antes de tudo, uma atitude ativa fundada no reconhecimento dos direitos 
universais da pessoa humana e das liberdades fundamentais do outro. Em nenhum caso a tolerância poderia ser invocada para justificar lesões a esses 
valores fundamentais. A tolerância deve ser praticada por indivíduos, pelos grupos e pelo Estado. 

1.4 Em consonância ao respeito dos direitos humanos, praticar a tolerância não significa tolerar a injustiça social, nem renunciar às próprias convicções, nem 
fazer concessões a respeito. A prática da tolerância significa que toda pessoa tem a livre escolha de suas convicções e aceita que o outro desfrute da mesma 
liberdade. Significa aceitar o fato de que os seres humanos, que se caracterizam naturalmente pela diversidade de seu aspecto físico, de sua situação, de seu 
modo de expressar-se, de seus comportamentos e de seus valores, têm o direito de viver em paz e de ser tais como são. Significa também que ninguém deve 
impor suas opiniões a outrem. 

 

Quem é diferente de quem? 

A seguir veremos como certas ideias ou maneiras de pensar se combinam para formar um quadro de desrespeito e discriminação contra algumas pessoas e grupos. São 
maneiras de pensar que acabam por gerar uma comparação com um padrão idealizado de ser humano, transformando a diferença em motivo para desigualdades e 
injustiças, com muito sofrimento para alguns e prejuízo para todos. Trata-se de algumas explicações sobre como produzimos situações de vulnerabilidade, desvantagem e 
exclusão. 

Normose – imposição doentia de um padrão de normalidade, “a normose pode ser definida como o conjunto de normas, conceitos, valores, estereótipos, hábitos de pensar 
ou de agir, que são aprovados por consenso ou pela maioria em uma determinada sociedade e que provocam sofrimento, doença e morte. Em outras palavras, é algo 
patogênico e letal, executado sem que os seus autores e atores tenham consciência de sua natureza patológica.” Pierre Weil, psicólogo e pensador do nosso tempo.  

Narcisismo – Como diz a canção de Caetano Veloso, “narciso acha feio tudo que não é espelho”. Dificuldade de ver qualidade em quem é diferente porque não se parece 
com a gente, não pensa como a gente, não age como a gente, não acredita nas mesmas coisas que a gente.  

Padrão dominante – “Quando comparo, escolho, julgo, critico, tenho como referência o padrão dominante, que pode não ser necessariamente o que eu sou, mas uma 
idealização de ser humano ‘perfeito’, forjada no meu tempo e lugar. Padrão dominante é aquele eleito na consciência das pessoas – individual e coletivamente –, com base 
na história, nos costumes, nos aprendizados que herdamos das gerações passadas” (Bulgarelli Reinaldo, Diversos Somos Todos. São Paulo, Editora de Cultura, 2008). Assim, 



45 

 

                                     

                                                                                                                                                                                                              

aprendemos a valorizar o homem branco, heterossexual, adulto, saudável, católico, magro, rico. Atribuímos a estas características, e só a elas, qualidades como bonito, 
bom, inteligente, forte, firme, seguro, confiável, chique, racional, competente.  

Elitismo – Na sociedade brasileira, por razões históricas, há uma cultura extremamente elitista. O elitismo dá muita importância às aparências, às grifes, a um só estilo, 
atribuído aos ricos, que se parecem com o padrão dominante no jeito de vestir, falar, de apresentar seus “diplomas”. O elitismo despreza tudo que é “do povo”, ou seja, 
tudo que não é o padrão dominante. Gera rejeição de si e aspirações distorcidas, com forte impacto, por exemplo, nos padrões de consumo. A pessoa não tem recursos, 
mas quer ter as coisas que os “chiques” possuem, mesmo que isso lhe custe o endividamento. 

Fatalismo - É caracterizado por frases como: “Eu não mudo! Ninguém muda! Nada muda! Pepino que nasce torto morre torto! Sempre foi assim e assim e sempre será! Pra 
que fazer alguma coisa se nada muda?”. Para pessoas com essa postura o mundo se torna uma sina, um destino traçado, onde o indivíduo é apenas uma marionete de 
forças externas. Não assumem seu papel na história e nem permitem que outros o façam, porque não acreditam que sejam sujeitos, apenas objetos do que já está definido. 
Tomar a vida nas próprias mãos e fazer sua história implica romper com essa postura em relação a si mesmo, aos outros e ao mundo.  

 

Barreiras no caminho 

Qual o impacto dessas ideologias que acabamos de ver nas práticas das pessoas e na qualidade das relações da vida em sociedade? Os estereótipos, os preconceitos, as 
discriminações e o bullying.  

Estereótipo - “Imagem mental padronizada, tida coletivamente por um grupo, refletindo uma opinião demasiadamente simplificada ou juízo incriterioso a respeito de uma 
situação, acontecimento, pessoa, raça, classe ou grupo social.” (Michaelis). Estereótipos são simplificações que classificam, de forma generalizadora, pessoas, grupos ou 
situações complexas. Os estereótipos podem ser positivos ou negativos. Por exemplo: “Todos os orientais são ótimos em matemática.” “Todas as meninas são frágeis e 
delicadas.” Os estereótipos podem levar ao preconceito, funcionando como um passo anterior ao mesmo.  

Preconceito - É uma atitude que combina sentimentos e convicções frente a pessoas, grupos ou situações. O preconceito envolve avaliações preconcebidas, ou seja, 
avaliações formuladas antes de conhecer, ver, ouvir, experimentar, conviver. Preconceito não é apenas resultado da falta de conhecimento, mas trata-se de uma 
predisposição a não conhecer, a não mudar de ideia, mesmo tendo a chance. 

Discriminação - É uma ação baseada em crenças, ideias, valores e interesses. A discriminação pode ser positiva ou negativa. O termo “discriminação positiva” é sinônimo de 
“ação afirmativa” como, por exemplo, as cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, ou seja, visa à inclusão social de um grupo em situação de 
vulnerabilidade e desvantagem na sociedade por serem pessoas com deficiência. A discriminação negativa é a ação orientada por estereótipos e preconceitos que gera 
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exclusão social, humilha, limita escolhas, impede o pleno desenvolvimento e impõe barreiras ao acesso, permanência e sucesso dos sujeitos em uma organização ou 
mesmo na sociedade.  

A discriminação negativa é gesto, prática, comportamento que pode e deve ser coibida, enquanto o preconceito se enfrenta com ampliação da consciência. 

Bullying - “O termo bullying descreve uma ampla variedade de comportamentos que podem ter impacto sobre a propriedade, o corpo, os sentimentos, os relacionamentos, 
a reputação e o status social de uma pessoa. Bullying é uma forma de comportamento agressivo e direto, que é intencional, doloroso e persistente (repetido).” Allan Beane, 
professor americano. No bullying, é importante notar a combinação com homofobia (discriminação de homossexuais), machismo, racismo, discriminação estética, entre 
outras. O praticante do bullying identifica uma característica da pessoa, seja física ou comportamental, para lhe destruir a moral, a autoestima, a alegria de viver. 

 

A inclusão de pessoas com deficiência e a questão das relações raciais 

 

Ênfase do Programa Escola de Todos: relações raciais e inclusão de pessoas com deficiência 

O Programa Escola de Todos possui dois focos: a questão do negro ou das relações raciais e a questão das relações entre pessoas com e sem deficiência. Estamos falando 
dos alunos e, de maneira mais ampla, de toda a comunidade escolar: professores, pais, membros da comunidade... É interessante, portanto, conhecer alguns conceitos 
envolvendo essas duas situações e perceber os impactos gerados pela normose, padrão dominante e o narcisismo na qualidade das relações entre todos. 
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Pessoas com deficiência 

O preconceito e a discriminação contra pessoas com deficiência não tem um termo que possa ser utilizado para descrever essa atitude e essa prática. Contudo, há conceitos 
que colocam em evidência o que precisa ser feito e, portanto, oferecem as bases para fazermos uma avaliação da nossa sociedade e, em especial, de nossas escolas. 

Segundo a Convenção da ONU de 2007, logo no preâmbulo, há a seguinte afirmação: 

“Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao 
ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas (...).” 

A deficiência, cabe lembrar, é uma das possibilidades da vida e não outra forma de vida ou um desvio da vida, como se ela não fosse plural nas muitas maneiras de se 
expressar e se fazer presente. Quanto mais inclusiva for uma sociedade, menores as barreiras à diversidade humana, portanto, menor será o impacto da deficiência sobre o 
desenvolvimento das pessoas. A deficiência está colocada, desta forma, na qualidade das relações que estabelecemos em função de uma visão sobre a diversidade 
humana. 

Mais adiante, no artigo primeiro da Convenção da ONU, há o conceito: “Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições 
com as demais pessoas.” Não se trata de “necessidades especiais” e nem de banalizar a condição, sumindo com as diferenças ou dizendo que todos temos deficiência. 

A discriminação de pessoas com deficiência é definida no artigo segundo: “’Discriminação por motivo de deficiência’ significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição 
baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o gozo ou o exercício, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de 
discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável.” 

Ainda no artigo segundo, das definições, há outras que são interessantes para o diagnóstico e as ações no mundo escolar, sem esquecer das demais organizações da 
sociedade: 

“’Adaptação razoável’ significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada 
caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais.” 
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“’Desenho universal’ significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, até onde for possível, por todas as pessoas, sem necessidade de 
adaptação ou projeto específico. O ‘desenho universal’ não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência, quando necessárias.” 

Os princípios gerais da Convenção também reforçam os seguintes conceitos: 

a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas. 

b) A não discriminação; 

c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; 

d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade; 

e) A igualdade de oportunidades; 

f) A acessibilidade; 

g) A igualdade entre o homem e a mulher; e 

h) O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade. 

O tema da acessibilidade é tratado especificamente no artigo nono da Convenção, no qual destacamos alguns pontos: 

Acessibilidade     

1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as 
medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à in-

formação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos 
ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e 
barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a: 

a. Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive escolas, residências, instalações médicas e locais de 
trabalho;  

b. Informações, comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e serviços de emergência; 
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2. (...) c. Proporcionar, a todos os atores envolvidos, formação em relação às questões de acessibilidade com as quais as pessoas com deficiência se confrontam; 

d. Dotar os edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público de sinalização em Braille e em formatos de fácil leitura e compreensão; 

e. Oferecer formas de assistência humana ou animal e serviços de mediadores, incluindo guias, ledores e intérpretes profissionais da língua de sinais, para facilitar o 
acesso aos edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público;  

f. Promover outras formas apropriadas de assistência e apoio a pessoas com deficiência, a fim de assegurar a essas pessoas o acesso a informações; 

g. Promover o acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, inclusive à internet;  

h. Promover, desde a fase inicial, a concepção, o desenvolvimento, a produção e a disseminação de sistemas e tecnologias de informação e comunicação, a fim de 
que esses sistemas e tecnologias se tornem acessíveis a custo mínimo.” 

A Convenção foi ratificada ou adotada pelo Brasil e, portanto, virou lei, por isso a citação deste documento para orientar a possível leitura de tantas outras referências 
produzidas no país ou no exterior. 

Combater a discriminação de pessoas com deficiência passa pelo reconhecimento de que há um problema ainda não resolvido, que recentemente vem sendo enfrentado e 
que estamos em pleno processo de conferir visibilidade ao tema, com todos os conflitos e desafios inerentes. 

Como as pessoas com deficiência estavam excluídas, recolhidas às suas casas ou a um sistema alternativo e paralelo de atenção às suas necessidades (nem sempre de 
atenção a seus direitos), ficaram invisíveis para a sociedade. Parecia, para a grande maioria da população, que estava tudo bem. Mudando o paradigma, com maior 
visibilidade, demandas de tipo novo, parece que só agora passou a existir uma questão, mas ele é antigo. 

As escolas estão vivendo intensamente essa questão da inclusão do aluno com deficiência no sistema regular de ensino, o que não tem sido fácil. Não basta integrar o aluno 
na escola. Esta deve rever muitas coisas e aí reside a riqueza deste desafiador processo de inclusão. Os alunos com deficiência e seus familiares ganharam voz e vez, têm 
recorrido a normas e leis que conquistaram para fazer valer seus direitos. 

O Programa Escola de Todos pode oferecer uma contribuição significativa neste momento tão rico de definições, de práticas inovadoras, avanços, desafios, dúvidas, 
conquistas. O importante é ter uma postura a favor da inclusão, compreender que há uma questão a ser enfrentada e não um problema. Além disso, há esse entendimento 
de que todos, não apenas os alunos com deficiência, são beneficiados com um escola inclusiva. 
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Como se preparar para a inclusão senão incluindo? Todos devemos nos preparar para a inclusão, evidentemente, mas a “perfeição” não pode ser desculpa para não incluir 
porque jamais seremos “perfeitos” sem a participação do outro que está “do lado de fora”. Assim, há muitas formas de discriminar e deixar as coisas como estão. Uma 
delas é pedir para os excluídos aguardarem na exclusão enquanto buscamos a perfeição dentro de nossas instituições... 

Um retrato deste momento.  

No site do MEC há um posicionamento no item “perguntas frequentes” que demonstra a fase de transição que estamos vivendo: 

Há alguma determinação formal do MEC (lei, portaria, etc.) para o fim das classes especiais no Brasil? 

 O Ministério da Educação orienta a organização dos sistemas educacionais inclusivos, que supera a organização de sistemas paralelos de educação especial, 
investindo na articulação entre a educação regular e a educação especial. Esta concepção educacional se define pela efetivação do direito de todos à educação, 
tendo como princípio o reconhecimento e a valorização das diferenças humanas e a valorização da diversidade.  

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, traduz em seus objetivos e diretrizes essa orientação, ou seja, a garantia do 
acesso à escolarização na sala de aula comum do ensino regular e a oferta do atendimento educacional especializado complementar, aos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.  

O atendimento educacional especializado deve ser organizado em salas de recursos multifuncionais ou centros de atendimento educacional especializado, no 
contraturno do ensino regular, disponibilizando recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a participação e aprendizagem, 
considerando as necessidades específicas dos alunos, conforme Decreto n° 6.571, de 17 de setembro de 2008.  

O Decreto Legislativo nº186, de 9 de julho de 2008 que ratifica com status de emenda constitucional a Convenção da ONU sobre Os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, traz em seu artigo 24 que os estados-parte devem assegurar sistemas educacionais inclusivos em todos os níveis. 

Quem vai se adaptar a quem? Ainda no MEC a resposta à questão sobre adaptações: 

Como está sendo feita a inclusão de alunos com deficiência que nunca tiveram contato com as classes regulares? É necessário algum tipo de adaptação? Resposta - 
Na perspectiva da educação inclusiva, o foco não é deficiência do aluno e sim os espaços, os ambientes, os recursos que devem ser acessíveis e responder a 
especificidade de cada aluno.  
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Portanto, a acessibilidade dos materiais pedagógicos, arquitetônicos e nas comunicações, bem como o investimento no desenvolvimento profissional, criam 
condições que asseguram a participação aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Vivemos um tempo 
de transformação de referências curriculares, que indicam que não cabe ao aluno se adaptar à escola tal como foi construída; a escola é que deve se reconstruir para 
atender a toda a sua comunidade, da qual fazem parte pessoas com e sem deficiência. Portanto, são necessárias as adaptações nos espaços e nos recursos e 
principalmente uma mudança de atitude, que já reflitam a concepção de desenho universal, não só na estrutura física das escolas, como também no 
desenvolvimento das práticas de ensino e aprendizagem e nas relações humanas. 

Moaci Alves Carneiro, um educador com várias publicações, esclarece alguns conceitos: 

 “Educação inclusiva – Conjunto de processos educacionais decorrente da execução de políticas articuladas impeditivas de qualquer forma de segregação e de 

isolamento. Essas políticas buscam alargar o acesso à escola regular, ampliar a participação e assegurar a permanência de TODOS OS ALUNOS nela, independente 

de suas particularidades.” 

 “Escola inclusiva – Instituição de ensino regular (pública ou privada) aberta à matrícula de TODOS os alunos indistintamente. Este conceito é a base de sustentação 

da compreensão de escola que, além de trabalhar o conhecimento universal nas suas manifestações contemporâneas, tem, também, a responsabilidade de 

objetivar processos de aprendizagem de acordo com as particularidades de cada aluno.” 

Relações raciais, racismo e a questão do negro na educação                      

Quem é negro e quem não é? Essa questão sempre aparece nos debates sobre relações raciais e vamos recorrer à médica Fátima de Oliveira para a 
resposta. Segundo ela, o Brasil é um país mestiço, biológica e culturalmente.  

“A mestiçagem biológica é, inegavelmente, o resultado das trocas genéticas entre diferentes grupos populacionais catalogados como raciais, que 
na vida social se revelam também nos hábitos e nos costumes (componentes culturais). No contexto da mestiçagem, ser negro possui vários 
significados, que resulta da escolha da identidade racial que tem a ancestralidade africana como origem (afro-descendente). Ou seja, ser negro, 
é, essencialmente, um posicionamento político, onde se assume a identidade racial negra. 

Identidade racial/étnica é o sentimento de pertencimento a um grupo racial ou étnico, decorrente de construção social, cultural e política. Ou 
seja, tem a ver com a história de vida (socialização/educação) e a consciência adquirida diante das prescrições sociais raciais ou étnicas, racistas 
ou não, de uma dada cultura.  
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Assumir a identidade racial negra em um país como o Brasil é um processo extremamente difícil e doloroso, considerando-se que os modelos "bons", "positivos" e de 
"sucesso" de identidades negras não são muitos e poucos divulgados e o respeito à diferença em meio à diversidade de identidades raciais/étnicas inexiste.” 

Mas raça não é um conceito ultrapassado? Ainda segundo Fátima Oliveira: 

 “Estudos da genética molecular, sob o concurso da genômica, são categóricos: a espécie humana é uma só e a diversidade de fenótipos, bem como o fato de que 
cada genótipo é único, são normas da natureza. Tendo o DNA como material hereditário e o gene como unidade de análise, não é possível definir quem é 
geneticamente negro, branco ou amarelo. O genótipo sempre propõe diferentes possibilidades de fenótipos (aparência, sinais externos). O que herdamos são genes 
e não caracteres! 

Se para as ciências biológicas raça não existe e é consensual nas ciências sociais que o conceito de raça está superado, por que a insistência, em particular do 
movimento negro, em usá-lo como um paradigma da luta contra a opressão de base racial/étnica, ou seja, do racismo? Por questões políticas, já que o racismo 
existe e é uma prática política que tem por base não apenas a existência das raças, mas que as "não-brancas" são inferiores.” 

Recorrendo ao jurista Hédio Silva Jr, em artigo na Folha de São Paulo, temos uma visão sobre a questão racial para além do conceito biológico:  

“(...)raça é conceito científico inaplicável à espécie humana, de modo que o vocábulo raça adquire relevância na semântica e na vida apenas naquelas sociedades em 
que a cor da pele, o fenótipo dos indivíduos, é relevante para a distribuição de direitos e oportunidades. 

Segundo, porque as pessoas não nascem negras ou brancas; enfim, não nascem "racializadas". É a experiência da vida em sociedade que as torna negras ou 
brancas. (...) Em sendo um fenômeno relacional, a classificação racial dos indivíduos repousa menos em qualquer postulado científico e mais nas regras que regem 
as relações, intersubjetivas, econômicas e políticas no passado e no presente. 
Negro e branco designam, portanto, categorias essencialmente políticas: é negro quem é tratado socialmente como negro, independentemente de tonalidade 
cromática. É branco aquele indivíduo que, no cotidiano, nas estatísticas e nos indicadores sociais, abocanha privilégios materiais e simbólicos resultantes do possível 
mérito de ser branco. Esse sistema funciona perfeitamente bem no Brasil desde tempos imemoriais.” 

Mais adiante, Hédio nos lembra a tradição da demografia no país que entende ser mais recomendável, do ângulo ético e metodológico, a autoclassificação de cor ou raça 
em relação às opções definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): branca, preta, parda, amarela e indígena. O conjunto de pretos e pardos, ainda 
segundo o IBGE e a tradição das ciências sociais no país, formam a população negra brasileira. 
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Apenas no final dos anos 90 é que o governo brasileiro reconheceu o que os dados estatísticos e a experiência concreta das pessoas já confirmavam: o Brasil é um país 
racista. Essa afirmação contraria a ideologia de que somos uma “democracia racial”, abrindo oportunidades de lidarmos melhor com a questão e aprendermos, como 
estamos fazendo no momento, a tirar a discussão do campo dos estudos acadêmicos para a prática, seja nas políticas públicas governamentais ou nas práticas empresarias. 

Relações raciais, assim, é tema que trata da qualidade das relações com base no marcador identitário que considera cor, raça ou etnia uma questão relevante, sobretudo 
na produção de desigualdades baseadas no pertencimento a segmentos não-brancos da população. O termo é muito interessante porque supõe que todos somos parte do 
problema e da solução, encontrando caminhos nas próprias relações onde as injustiças são produzidas. 

E o que é racismo e discriminação racial? Em documento da ONU, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1966), temos 
nas considerações iniciais que os signatários, incluindo o Brasil (1969), estão convencidos de que “qualquer doutrina de superioridade baseada em diferenças raciais é 
cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa, em que, não existe justificação para a discriminação racial, em teoria ou na prática, em lugar 
algum. (...) Reafirmando que a discriminação entre os homens por motivos de raça, cor ou origem étnica é um obstáculo a relações amistosas e pacíficas entre as nações e é 
capaz de disturbar a paz e a segurança entre povos e a harmonia de pessoas vivendo lado a lado até dentro de um mesmo Estado.” 

Mais adiante, no artigo primeiro, afirma que “Nesta Convenção, a expressão ‘discriminação racial’ significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada 
em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano, (em 
igualdade de condição), de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio de sua vida.” 

A mesma Convenção da ONU, frente às ações afirmativas já existentes no mundo, faz a ressalva de que “Não serão consideradas discriminações raciais as medidas especiais 
tomadas com o único objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária 
para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contanto que, tais medidas não conduzam, em 
consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sidos alcançados os seus objetivos.” 

O direito à diferença – A Declaração sobre Raça e Preconceitos Raciais da UNESCO, de 1978, fala do direito à diferença no artigo 2º:  

“Todos os indivíduos e os grupos têm o direito de serem diferentes, a se considerar e serem considerados como tais. Sem embargo, a diversidade das formas de vida 
e o direito à diferença não podem em nenhum caso servir de pretexto aos preconceitos raciais (...)”. 

Para a legislação brasileira, o crime do racismo está presente na Lei 7.716, de 1989, alterada pela Lei 9459, de 1997. A legislação em vigor diz, no artigo primeiro, que “Serão 
punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional." As situações são detalhadas, bem 
como as penas, com o alerta de que estas serão agravadas quando o crime de discriminação for praticado contra menor de 18 anos. 
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O racismo na escola possui muitas faces e está presente na relação dos sujeitos da comunidade escolar (alunos, pais, professores, direção etc.) e, neste sentido, pode ser 
multidirecional; na forma como a escola se organiza e realiza suas atividades (por exemplo, eleição de miss, escolha das imagens ou fotos, dos livros didáticos etc.), nos 
conteúdos da educação, entre outras formas. 

Combater o racismo na escola implica em assumir que ele existe, que está presente como uma ideologia que a todos envolve na produção de sofrimentos, humilhações, 
exclusões e prejuízos ao desenvolvimento de suas vítimas. O racismo prejudica as crianças e jovens negros, orientais ou asiático-descendentes, latino-americanos, judeus, 
mas cabe lembrar que, no âmbito da escola e da sociedade, todos são prejudicados onde a discriminação está presente. 

Inclusão – mais do que dentro e fora, uma transformação do todo 

Organizações inclusivas distribuem oportunidades com equidade, oferecem condições de desenvolvimento para todos, reconhecem as pessoas e têm apreço pela 
diversidade a ponto de considerá-la em suas escolhas, na tomada de decisões em relação a todos os seus públicos e atividades. 

Organizações inclusivas ampliam nossa capacidade de realizar boas escolhas individuais e coletivas, favorecendo o próprio desenvolvimento, o desenvolvimento da 
organização e o desenvolvimento da sociedade onde vivemos. 

Incluir é ação, é disposição para o encontro, para a mudança. É gesto concreto de inclusão de pessoas e das perspectivas que elas trazem consigo. Incluir é movimento de 
mão-dupla: na direção do outro e de abertura para que o outro se achegue. Incluir é gesto que considera a existência do outro, reconhece que há outras perspectivas além 
da sua ou do padrão dominante, com sua versão única de verdade, beleza, normalidade etc.. Incluir é atividade na qual todos se transformam. E sem que ninguém 
desapareça! 

Se alguém deixa de existir, o que acontece é um extermínio e não inclusão. Se para estar incluído for  necessário sumir com alguma característica essencial, não é inclusão 
verdadeira. Ela deve considerar as pessoas para gerar interações verdadeiras e não desconsiderá-las ou desprezar algum aspecto ou característica.  

Incluir é agir para que o outro exista e não um movimento para tornar o outro semelhante a si ou o movimento de negar-se para que só o outro exista. Desaparecer com o 
outro, com suas características e perspectivas, é gesto de colonizar, de invadir, de assediar e não de incluir transformando-se e transformando o ambiente. 

Incluir é gesto que exige a disposição de todos os envolvidos para o encontro, o diálogo, a troca, o enriquecimento mútuo, algo que acontece no processo de considerar e 
acolher outras possibilidades de ser, de saber, de fazer, de exercer o poder (todos têm poder!).  
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Ninguém inclui ninguém! Não há alguém que inclui ativamente e alguém que é incluído passivamente. Incluir supõe interagir, disposição de todos e não de um. Inclusão é 
relação, interação e é na qualidade das relações que a diversidade ganha seu maior sentido e potencializa sua riqueza. Ser inclusivo é dispor-se ao novo, ao inusitado, à 
transformação.  

Inclusão, como interação de qualidade, destrói a ideia de fora e dentro que o termo sugere para dar-se conta de que há um todo transformado pela postura e pelas práticas 
inclusivas. Juntar ou juntar-se às pessoas pode ser apenas formar uma aglomeração estática. Interações são transformadoras. Transformam as pessoas e os ambientes. 

Incluir é fonte de renovação, de vitalidade, antídoto contra a mesmice. Não se fica o mesmo quando se inclui. Ninguém inclui o que é igual, o mesmo, mas o que é outro, o 
que é diferente de si, o que tem algo a acrescentar àquilo que se é, que se sabe, que se pode ou que se faz. Incluir é gesto que implica em diferenciar-se e em diferenciar 
para que haja um encontro verdadeiro de perspectivas, interesses, experiências, necessidades e contribuições singulares.  

Quem tem medo da diferença e se sente ameaçado por ela, não se dispõe ao encontro, à transformação, à afirmação do que se é e do que o outro é para construir algo 
novo, um novo lugar, um ponto de chegada que não é o mesmo, mas outro. 

Inclusão é resultado do gesto de incluir que faz com que todos se sintam acolhidos em suas singularidades para contribuir com o todo na realização da missão do grupo e da 
instituição. Inclusão surge na interação e a fortalece, ampliando as possibilidades de cooperação entre as pessoas, de resolver conflitos e de chegar a um bom termo em 
relação aos desafios. Inclusão acontece na construção de ambientes promotores de justiça, de interações colaborativas, da criatividade e de soluções inovadoras para os 
desafios que afetam uma comunidade ou toda uma sociedade.  

Inclusão diz respeito à criação de um ambiente no qual cada um tenha a oportunidade de participar plenamente na criação do sucesso da relação, da missão escolhida, do 
desafio enfrentado, e no qual todos são valorizados em suas diferentes habilidades, conhecimentos e atitudes.  

Inclusão pode formar algo parecido com mosaicos e eles são importantes, como foi dito, do ponto de vista da geração de relações justas, equânimes, com oportunidades 
iguais para todos. Mas a composição de mosaicos pode significar inclusão incompleta por três motivos.  

a) O que fez com que alguns ficassem do lado de fora? Sem postura crítica, não há como rever atitudes e práticas. Processos de exclusão podem continuar e gerar 
inclusões injustas. 

b) Mosaicos são estáticos. Adição de valor da diversidade é apenas potencial. Sem gestão, não há solução! Apenas contemplar a diversidade e compor grupos diversos 
pode não gerar mais riqueza além da riqueza já presente. A interação é fundamental. 

c) Inclusão precisa de gestão. Sem gestão, pode acontecer o “efeito picles”: todos ficam rapidamente parecidos, com o mesmo jeito, a mesma postura, as mesmas 
ideias, aparentemente ou não, como estratégia de sobrevivência, por conveniência ou convicção de que apenas um padrão, o dominante, é o que deve prevalecer.  
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A gestão da diversidade deve tornar nosso ambiente mais dinâmico, favorecer interações criativas, trocas, aprendizados conjuntos. Gestão necessita de intervenção na 
realidade e não apenas contemplação dessa realidade.  

Podemos pensar na imagem dos caleidoscópios para mostrar essa inclusão dinâmica, com foco na qualidade das relações que acontece para além de se estar presente num 
espaço, num grupo ou equipe. São identidades, singularidades, experiências, histórias de vida, perspectivas, possibilidades, diferenças e semelhanças que se arranjam e se 
reinventam em múltiplas composições para gerar, com interações dinâmicas, criatividade, inovação, excelência a serviço da sustentabilidade dos negócios e da sociedade. 

Como não somos peças de um mosaico ou de um caleidoscópio, cabe lembrar que nós humanos podemos levar o outro dentro da gente quando interagimos. Não há um 
dono da verdade, um marcador identitário ou característica nossa que fique ilesa à interação quando é inclusiva, respeitosa, com apreço pela diversidade e suas 
possibilidades. Na troca, nos enriquecemos mutuamente. Não são “verdades” que permanecem intocáveis, mas que geram algo novo, que enriquecem nossa vida 
individual e institucional. Eu não preciso ser o outro para compreendê-lo, considerar suas perspectivas e necessidades no planejamento das atividades, mas eu posso 
considerar o outro porque há respeito, consideração, gosto pela diversidade. Exige gestão!   

O mix formado neste processo inclusivo não some com as diferenças, mas acrescenta, amplia, transforma em algo novo que considera tudo e atinge novos patamares, 
novas realidades. Estamos falando de interações criativas com a incorporação de novos horizontes plurais, mais ricos, ampliando nossa visão e nossa capacidade de dar 
respostas aos desafios do nosso tempo e lugar.  

Podemos aprender uns com os outros para sermos mais e fazermos mais, mas para isso precisamos enxergar os outros, dar valor aos outros, sentir falta dos outros, dessa 
ampliação de horizontes que representam. Não basta, portanto, dizer não à discriminação. É preciso dizer sim à diversidade por meio de práticas que supõem inclusão e 
gestão da diversidade. 

Educação e Diversidade 

Normativas nacionais e internacionais sobre educação e diversidade 

Uma visão geral sobre educação e valorização da diversidade 

Vamos começar lembrando o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente logo nos seus primeiros artigos: 
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Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei 
ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da 
criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

Os direitos humanos da criança e do adolescente são uma importante fonte de inspiração para agir a favor da diversidade na escola. Eles sugerem que todas as crianças e 
adolescentes sejam considerados como sujeito de direitos. Todos? Essa palavrinha vai nos perseguir sempre que falarmos sobre valorização da diversidade porque sua 
grande mensagem é que façamos cotidianamente o exercício de questionar quem cabe no nosso “todos”, como diz o nome do livro de Claudia Werneck sobre inclusão. 

A escola é um dos lugares onde se exercita a prática da promoção dos direitos humanos de crianças e adolescentes. A educação é um direito, assim como ser acolhido e 
respeitado na escola sem que as características das pessoas sejam transformadas em motivo para desigualdades injustas. Também a finalidade da educação, sobretudo no 
século XXI, com todos os nossos desafios, visa a formação de pessoas que possam aprender a viver juntas. A escola é um dos lugares para isso. Não é o único, mas é um 
espaço privilegiado para estes sujeitos de direitos, pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. 

Na escola se encontram muitos sujeitos de direitos, incluindo as crianças e adolescentes, o público alvo da educação escolar, em torno dos quais tudo deve interagir para 
produzir um ensino de qualidade. Lembrar do Estatuto como uma ferramenta importante de promoção dos direitos desse segmento da população é fundamental porque 
muitas vezes há controvérsias. Será que as próprias crianças e adolescentes conhecem o Estatuto e seus direitos? Será que todos os adultos que lidam com elas, incluindo 
os voluntários e outros membros da comunidade, utilizam o Estatuto como referência para pensar e agir sobre a finalidade da escola, suas possibilidades e papéis nessa 
sociedade do século XXI? 

O mundo da educação no Brasil é também regido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, de 1996. Assim como o Estatuto, essa Lei vai sendo reformulada, 
atualizada, recebendo novas propostas de tempos em tempos. Vejam o que diz o artigo segundo e terceiro da LDB: 
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Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

Também em 1996, comemorando seus 50 anos de existência, a UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – convocou um grupos de 
grandes especialistas em educação, liderados por Jacques Delors, para elaborar um relatório propondo novas bases para a educação nos tempos atuais. É o relatório 
intitulado “Educação: Um Tesouro a Descobrir”, elaborado pela Comissão Internacional  sobre Educação para o Século XXI. 

Este relatório da UNESCO propõe uma educação direcionada para quatro pilares fundamentais de aprendizagem:  

 aprender a conhecer,  

 aprender a fazer,  

 aprender a viver com os outros  

 aprender a ser.  
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São, assim, os quatros pilares da educação no Século XXI, tempos de incertezas, de mudanças rápidas e profundas, um cenário de globalização acelerada e que exige que a 
humanidade seja capaz de se reinventar para dar conta dos desafios de sua própria sobrevivência no planeta, ameaçada por padrões insustentáveis no modo de viver e 
buscar a felicidade. 

O Relatório afirma que, “Ante os múltiplos desafios do futuro, a educação surge como um trunfo indispensável à humanidade na sua construção dos ideais de paz, 
liberdade e da justiça social [...] como uma via que conduza a um desenvolvimento humano mais harmonioso, mais autêntico, de modo a fazer recuar a pobreza, a exclusão 
social, as incompreensões, as opressões, as guerras”. 

O ensino, tal como é concebido, está centrado no domínio do aprender a conhecer e precisa ser muito mais amplo sem negar a sua importância. Por isso a proposta dos 
quatro pilares para formar pessoas em condições de enfrentar as mudanças desse novo mundo, no qual essa habilidade de mobilizar conhecimentos é tão importante 
quando a aquisição de conhecimentos teóricos. 

A escola e suas propostas curriculares devem servir a uma sociedade em rápido e profundo processo de mudança por meio da formação de pessoas habilitadas a lidar com 
novas tecnologias e capazes de estabelecer um comportamento constantemente inovador. Estes desafios envolvem aspectos e mais dependentes das pessoas envolvidas 
no processo educativo, como o aprender a ser e a conviver juntos. Quando dissemos que a valorização da diversidade envolvia questões complexas e que dependiam muito 
mais das atitudes e comportamentos, era disso que estávamos falando. Há muitas subjetividades neste desafio. 

Colocando foco no aprender a conviver juntos, a partir do Relatório da UNESCO, temos que a missão da educação é transmitir conhecimentos sobre a diversidade humana 
e contribuir para que as pessoas tenham maior consciência da interdependência entre todos e de todos com o planeta, nesta rede de relações em que estamos inseridos, 
no qual agimos e sobre o qual geramos e recebemos impactos dos mais variados sobre nossa condição de existência. 

Essa educação para vivermos (e sobrevivermos) no Século XXI, deve nos ajudar a mergulhar em nós mesmos, descobrindo-nos para podermos também compreender, 
descobrir e conviver com os outros. A escola pode ser um espaço de convivência no qual aprendemos a trabalhar juntos em projetos interessantes, estimulantes e 
relacionados com os desafios da vida atual e futura. Esse trabalho conjunto e a cooperação que ele exige podem ser fontes de aprendizados sobre resolução de conflitos, 
algo que surge neste movimento de aproximação que considera as diferenças e semelhanças que nos caracterizam. Descobrir pontos em comum e trabalhar em torno de 
propósitos comuns é fundamental, mas isso não acontece sem o reconhecimento e o respeito à diversidade. 

Não é uma tarefa fácil porque nós estamos propensos, naturalmente, a valorizar demais nossas qualidades e as qualidades do grupo ao qual pertencemos, o que pode 
significar preconceitos em relação a outros que não se parecem conosco. Mas, não é tarefa impossível porque se aprendemos a desqualificar os outros por serem 
diferentes de nós, podemos aprender a valorizar a diversidade. 
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Mais antigo que a LDB e o Relatório da UNESCO, há um importante documento também produzido no âmbito da ONU. Foi a Declaração Mundial sobre Educação para 
Todos, produzida numa Conferência realizada na capital da Tailândia, Jomtien, em 1990. 

Jomtien, Tailândia 5 a 9 de março de 1990 - Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem  

Cada pessoa - criança, jovem ou adulto - deve estar em condições de aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem.  

Essas necessidades compreendem tanto os instrumentos essenciais para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução de problemas), quanto os 
conteúdos básicos da aprendizagem (como conhecimentos, habilidades, valores e atitudes), necessários para que os seres humanos possam sobreviver, desenvolver plenamente suas 
potencialidades, viver e trabalhar com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, tomar decisões fundamentadas e continuar aprendendo.  

A amplitude das necessidades básicas de aprendizagem e a maneira de satisfazê-las variam segundo cada país e cada cultura, e, inevitavelmente, mudam com o decorrer do tempo. 

A satisfação dessas necessidades confere aos membros de uma sociedade a possibilidade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de respeitar e desenvolver sua herança cultural, linguística 
e espiritual, de promover a educação de outros, de defender a causa da justiça social, de proteger o meio ambiente e de ser tolerante com os sistemas sociais, políticos e religiosos que 
difiram dos seus, assegurando respeito aos valores humanistas e aos direitos humanos comumente aceitos, bem como de trabalhar pela paz e pela solidariedade internacionais em um 
mundo interdependente. 

A Conferência de Jomtien teve ampla repercussão no Brasil, sobretudo no fortalecimento do movimento por uma educação de qualidade para todos com todos pela 
educação. Passamos a falar mais fortemente de educação de qualidade, não apenas de acesso à escola, mesmo com tantas crianças ainda fora da escola naquela época. O 
acesso pleno à escola é tarefa que só está se completando neste final da primeira década do Século XXI. Qualidade supõe não apenas acesso, mas permanência e sucesso 
na escola. 

Ao falar de educação para todos, o documento passou a ser referência importante para se pensar quem estaria incluído neste “todos” e em quais condições. O movimento 
de inclusão de pessoas com deficiência na escola regular de ensino, por exemplo, foi um dos que se apropriou desta bandeira para fortalecer sua proposta, algo que seria 
tratado com maior atenção um pouco mais adiante, na Declaração de Salamanca, Espanha, em 1994. 

Trata-se do documento “Declaração de Salamanca sobre Princípios, Política e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais”. 

REAFIRMANDO o direito à educação de todos os indivíduos, tal como está inscrito na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, e renovando a garantia dada pela comunidade 
mundial na Conferência Mundial sobre Educação para Todos de 1990 de assegurar esse direito, independentemente das diferenças individuais, 
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RELEMBRANDO as diversas declarações das Nações Unidas que culminaram, em 1993, nas Normas das Nações Unidas sobre a Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com Deficiência, 
as quais exortam os Estados a assegurar que a educação das pessoas com deficiência faça parte integrante do sistema educativo, 

NOTANDO com satisfação o envolvimento crescente dos governos, dos grupos de pressão, dos grupos comunitários e de pais, e, em particular, das organizações de pessoas com deficiência, 
na procura da promoção do acesso à educação para a maioria dos que apresentam necessidades especiais e que ainda não foram por ela abrangidos;  

(...) Nós, delegados à Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais (...) reafirmamos, por este meio, o nosso compromisso em prol da Educação para Todos, reconhecendo a 
necessidade e a urgência de garantir a educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades educativas especiais no quadro do sistema regular de educação (...). 

2. Acreditamos e proclamamos que: 

• cada criança tem o direito fundamental à educação e deve ter a oportunidade de conseguir e manter um nível aceitável de aprendizagem, 

• cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias, 

• os sistemas de educação devem ser planejados e os programas educativos implementados tendo em vista a vasta diversidade destas características e necessidades, 

• as crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a elas se devem adequar através duma pedagogia centrada na criança, capaz de ir 

ao encontro destas necessidades, 

• as escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, constituem os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas e solidárias, 

construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos; além disso, proporcionam uma educação adequada à maioria das crianças e promovem a eficiência, numa ótima 

relação custo-qualidade, de todo o sistema educativo. 

 

 
Nos pontos acima, do item 2, há uma importante afirmação da crença de que a deficiência é uma das possibilidades da vida, parte da diversidade humana, e como tal deve 
ser considerada por todos, incluindo a escola. Não faz sentido, nesta concepção, a atenção à criança e adolescente com deficiência em instituições totais, uma vez que a 
escola regular deve dar conta desta diversidade humana, com todos os seus desafios e possibilidades. 

Há também nestes pontos a afirmação da crença de que a inclusão beneficia a todos e não apenas às crianças e adolescentes com necessidades educativas especiais. É um 
dos princípios da educação inclusiva e a Declaração oferece uma contribuição que diz respeito a todos os estudantes, não apenas àqueles com deficiência. Ao incluir, tudo é 
repensado para considerar a todos, o que exige atingir níveis mais altos de excelência na qualidade da educação oferecida, além de gerar aprendizados importantes na 
interação que acontece entre as pessoas em sua diversidade humana. A diversidade não pode, assim, ser obstáculo para a qualidade da educação e seus resultados, mas 
uma ponte para o sucesso escolar e o pleno desenvolvimento da sociedade. 
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Ainda na linha de realizar uma breve apresentação dos documentos internacionais e nacionais que fundamentam as práticas de valorização da diversidade na escola, cabe 
lembrar que em 1997 o governo brasileiro lançou os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao propor uma educação comprometida com a cidadania, elegeram, baseados no texto constitucional, princípios segundo os quais orientar a 
educação escolar: 

• Dignidade da pessoa humana - Implica em respeito aos direitos humanos, repúdio à discriminação de qualquer tipo, acesso a condições de vida digna, respeito mútuo nas relações 
interpessoais, públicas e privadas. 

• Igualdade de direitos - Refere-se à necessidade de garantir a todos a mesma dignidade e possibilidade de exercício de cidadania. Para tanto há que se considerar o princípio da equidade, 
isto é, que existem diferenças (étnicas, culturais, regionais, de gênero, etárias, religiosas etc.) e desigualdades (socioeconômicas) que necessitam ser levadas em conta para que a igualdade 
seja efetivamente alcançada. 

• Participação - Como princípio democrático, traz a noção de cidadania ativa, isto é, da complementaridade entre a representação política tradicional e a participação popular no espaço 
público, compreendendo que não se trata de uma sociedade homogênea e sim marcada por diferenças de classe, étnicas, religiosas etc. É, nesse sentido, responsabilidade de todos a 
construção e a ampliação da democracia no Brasil. 

• Corresponsabilidade pela vida social - Implica em partilhar com os poderes públicos e diferentes grupos sociais, organizados ou não, a responsabilidade pelos destinos da vida coletiva. 

Neste texto, presente no primeiro volume da série de documentos contendo os novos Parâmetros, é possível identificar o compromisso com a educação de qualidade para 
todos. Há também a confirmação da importância da participação da comunidade de forma corresponsável neste objetivo, o que abriu de forma permanente as portas da 
escola para que grupos de voluntários possam contribuir nesta tarefa, que é de todos. 

Essa participação inclui o compromisso com a justiça, com a igualdade, com os aprendizados que favoreçam o imenso desafio de vivermos juntos, como está em outro 
trecho dos Parâmetros: 

“É nesse universo (da escola) que o aluno vivencia situações diversificadas que favorecem o aprendizado, para dialogar de maneira competente com a comunidade, aprender a respeitar e a 
ser respeitado, a ouvir e a ser ouvido, a reivindicar direitos e a cumprir obrigações, a participar ativamente da vida científica, cultural, social e política do País e do mundo” (PCNs – 1ª à 4ª 
séries, vol. 01, p. 47-8). 

[...] é essencial a vinculação da escola com as questões sociais e com os valores democráticos, não só do ponto de vista da seleção e tratamento dos conteúdos, como também da própria 
organização escolar” (PCNs – 1ª à 4ª séries, vol. 01, p. 48). 
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Nos Parâmetros, foram criados também os Temas Transversais, objeto de um documento específico de apresentação dessa nova proposta, que logo cuida de explicar que 
“não significa que tenham sido criadas novas áreas ou disciplinas. Como você poderá perceber pela leitura deste documento, os objetivos e conteúdos dos Temas 
Transversais devem ser incorporados nas áreas já existentes e no trabalho educativo da escola. É essa forma de organizar o trabalho didático que recebeu o nome de 
transversalidade.” 

São temas transversais: Ética; Pluralidade Cultural; Meio Ambiente; Saúde; Orientação Sexual; Trabalho e Consumo. 

Onde está o tema da valorização da diversidade? Pode ser encontrado mais explicitamente no capítulo sobre Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, mas não apenas ali. 
A valorização da diversidade está presente em toda a proposta dos novos Parâmetros, incluindo os temas transversais, todos eles. 

Mais adiante, em 2004, com a coordenação da ONG Ação Educativa, do UNICEF, do PNUD e do INEP/MEC, no bojo das mobilizações da sociedade pelo direito à educação 
de qualidade para todos, foram lançados os Indicadores da Qualidade na Educação. 

O IQE identificou sete elementos fundamentais que foram nomeados de dimensões a serem consideradas pela escola na reflexão sobre sua qualidade. São eles: 

1. ambiente educativo 

2. prática pedagógica 

3. avaliação 

4. gestão escolar democrática, 

5. formação e condições de trabalho dos profissionais da escola, 

6. espaço físico escolar 

7. acesso, permanência e sucesso na escola.  

Cada uma dessas dimensões é constituída por um grupo de indicadores e cada indicador é avaliado com base em perguntas a serem respondidas coletivamente, com ampla 
participação da comunidade escolar, entendida como o conjunto de educadores, dirigentes, funcionários, alunos, pais, ONGs, órgãos públicos, universidades, conselhos 
tutelares, associações, diretoria de ensino, secretários de educação, voluntários atuantes na escola e todos aqueles que se relacionam com ela, comprometidos com a 
escola e seus resultados. 

Qual dessas dimensões trata de valorização da diversidade? O tema pode ser encontrado mais explicitamente na dimensão que trata do ambiente educativo, mas 
valorização da diversidade permeia todas as dimensões. Para quem utiliza o IQE, é importante não perder isso de vista. 
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Portanto, nas ações de valorização da diversidade, deve ser considerada a utilização do IQE. O olhar da diversidade sobre todas as dimensões da qualidade educativa pode 
contribuir significativamente para uma abordagem mais crítica das mesmas e a busca de soluções que, de verdade, pensem e considerem a todos. 

Sobre a ênfase do Programa Escola de Todos, há também uma legislação e normativas específicas. 

 A obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana na educação básica pública e privada foi instituída pela Lei 10.639/2003, alterando a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). A lei é uma conquista de todos aqueles que trabalham por uma escola mais inclusiva e no combate à desigualdade racial tão 
presente ainda no ensino brasileiro, como demonstram os dados sobre acesso dos negros à educação no país. 

Mais adiante, em 2008, surgiu a Lei 11.645, que alterou a Lei 10.639 para incluir, além da História e Cultura Afro-Brasileira, também a indígena. 

O artigo 26-A da LDB passou a vigorar com a seguinte redação: “Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório 
o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. 

§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a 
partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e 
indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 
história do Brasil. 

§ 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 
especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.” 

A inclusão de pessoas com deficiência na escola conta, a partir de 2006, com a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, consagrando este termo 
(pessoas com deficiência) e servindo de documento internacional que orienta todas as demais normas que dizem respeito a este segmento da população em cada país. O 
Brasil ratificou a Convenção em julho de 2008 e, portanto, a sua aplicação imediata passou a vigorar desde então no país. 

Antes e depois da Convenção, foram criadas novas leis, decretos, portarias, documentos do MEC e de órgãos estaduais e municipais que expressam a mudança de 
paradigmas e tratam de uma educação inclusiva. Estamos ainda vivendo essa fase de transição em que cada vez mais a escola regular de ensino deverá acolher alunos com 
deficiência em salas também regulares. Ou seja, o sistema paralelo vai assumindo responsabilidades específicas frente ao processo de inclusão de alunos com deficiência na 
escola regular, superando as escolas especiais e mesmo as salas especiais dentro dessas escolares regulares, sejam públicas ou privadas. 
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 Site sobre relações raciais: 

Relações Raciais na Escola Este site apresenta os resultados de uma consulta realizada em escolas brasileiras para verificar a aplicação da Lei 10.639/2003, que altera a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e estabelece a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana na educação básica pública e 
privada de todo país.  

Projeto A Cor da Cultura Apresenta textos, histórias, jogos e informações acerca da temática africana e afro-brasileira no que se refere à Lei no 10.639/2003. 

Fundação Cultural Palmares A Fundação Cultural Palmares promove, patrocina e apóia as iniciativas que têm como objetivo potencializar a participação econômica e 
política do negro brasileiro. 

Ceert - Centro de Estudos das Relações do Trabalho e da Desigualdade É uma organização não-governamental que produz conhecimento, desenvolve e executa projetos 
voltados para a promoção da igualdade de raça e de gênero. Faz diagnóstico, elabora e implementa programas de promoção da igualdade racial em sindicatos, escolas, 
empresas e órgãos públicos.  

Ceafro O Ceafro é um programa de educação e de profissionalização para a igualdade racial e de gênero do Ceao/UFBA, em desenvolvimento desde 1995. Tem como 
compromisso institucional enfrentar todas as formas de racismo e sexismo para promover a igualdade de oportunidades entre negros e nãonegros e entre mulheres e 
homens por meio de ações de educação e de profissionalização direcionadas à juventude negra, com foco na identidade racial e de gênero.  

Geledés Instituto da Mulher Negra Criada em abril de 1988, é uma organização política inspirada originalmente numa forma de sociedade secreta feminina, atualizada à 
luz das necessidades contemporâneas das mulheres negras. 

Fala Preta Organização fundada em abril de 1997, resulta de dez anos de experiência no trato das questões de sexualidade e de saúde reprodutiva com recorte étnico-
racial e de gênero. Tem como meta fundamental a defesa dos direitos humanos e da cidadania da população negra.  

Mundo Negro É um site que possui notícias, chats, links para bibliotecas, fóruns de discussão, envia novidades por e-mail aos cadastrados, agenda de eventos e serviço de 
“cupido virtual”.  

Afirma Revista Negra On-line Conta com artigos e notícias, além de seções de cultura, ensaios e entrevistas, com enfoque na mídia anti-racista e pró-direitos humanos. 
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Revista Eparrei A revista Eparrei, já com cinco anos de existência, é publicada semestralmente, nos meses de maio e novembro, discutindo a diversidade racial, a 
comunicação e a política. 

Quilombhoje Dá visibilidade a textos e a autores afro-brasileiros e fomenta pesquisas. O site traz notícias sobre lançamentos de livros e resenhas de autores 
afrobrasileiros. 

Portal Afro Esse site traz artigos, notícias, entrevistas, sessão de artes, culinária, história e várias informações sobre o movimento negro brasileiro. 

Sites sobre inclusão de pessoas com deficiência: 

Rede Saci - A Rede SACI atua como facilitadora da comunicação e da difusão de informações sobre deficiência, visando a estimular a inclusão social e digital, a melhoria da 
qualidade de vida e o exercício da cidadania das pessoas com deficiência. O site disponibiliza diversas notícias e artigos relacionados a educação especial e inclusão, 
acessibilidade e tecnologia. Há também espaço para interação entre os usuários da rede.  

Núcleo de Informática na Educação Especial da UFRGS - Este site disponibiliza informações sobre os projetos desenvolvidos, links de referência, relatos do trabalho com 
alunos e textos relacionados à informática na educação especial.  

Acesso Brasil - Neste site é  possível encontrar notícias sobre acessibilidade para diversos tipos de deficiência, além de acessar um curso com recusos multimídia sobre a 
língua de sinais brasileira (LIBRAS). Há também o DaSilva, uma ferramenta para avaliação de acessibilidade de sites.  

Escola de gente - Este site, que tem como objetivo democratizar o conceito e a prática da sociedade inclusiva, disponibiliza diversos textos, dicas de sites, notícias e 
informações sobre cursos.  

Entre Amigos - Este site disponibiliza informações, textos e dicas sobre a pessoa com deficiência. Tambem possui um canal de comunicação entre os visitantes.  

Braille Virtual - A Faculdade de Educação da USP disponibiliza  o curso on-line aberto, público e gratuito de Braille. O curso é orientado não só a educadores, como também 
crianças, pais e professores.  

Deaf-blogs - Este é um site que tem como objetivo reunir pessoas surdas de diversas localidades do mundo para que compartilhem suas experiências utilizando Língua de 
Sinais.  

Professor Francisco Goulão - Esta é a página oficial do professor português, surdo e especializado na área de surdes. Há links para outros sites do professor e também para 
as suas histórias ilustradas dedicadas a alunos surdos.  

http://www.casadeculturadamulhernegra.org.br/
http://www.quilombhoje.com.br/
http://www.portalafro.com.br/
http://www.saci.org.br/
http://www.niee.ufrgs.br/
http://www.acessobrasil.org.br/
http://www.dasilva.org.br/
http://www.escoladegente.org.br/
http://www.entreamigos.com.br/
http://www.braillevirtual.fe.usp.br/
http://www.deaf-blogs.com/
http://profsurdogoulao.no.sapo.pt/
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OPPI: Observatório de políticas públicas de infoinclusão - O OPPI tem como objetivo  estimular a participação da sociedade civil na formulação e implementação de 
políticas públicas nesta área. No site há informações, links e artigos relacionados à infoinclusão. 

http://www.inclusive.org.br/ - O site Inclusive tem foco na inclusão da pessoa com deficiência, mas trata de diversidade em geral, com link para o que é publicado ou é 
notícia em vários movimentos sociais. 

Planeta Educação - www.planetaeducacao.com.br/acessodehumor 

 

Campanha Acesso de Humor – Acessibilidade, humor, inclusão social e desenho universal: tudo a ver! – na internet: http://www.planetaeducacao.com.br/acessodehumor/ 
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