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Simpósio 33 – Políticas Educacionais e Instituições. 

RACISMO E EDUCAÇÃO: Desafios para a formação docente no 3º milênio  

 

Benjamin Xavier de Paula - Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental – SME de 

Franca / Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – FEUSP / FHDSS-UNESP 

Profº Drº Pedro Geraldo Tosi – Faculdade de História, Direito e Serviço Social da Universidade 

Estadual Paulista – FHDSS/UNESP. 

 

Pretendemos no presente estudo debater no contexto da Educação os crescentes indicadores de 

exclusão de parcelas consideráveis da juventude negra da sociedade, tal como a falta de perspectiva 

da juventude negra da cidade de São Paulo, como se dará o processo de exclusão desses jovens do 

acesso ao emprego que em última instância significa também a perca do direito a cidade e a própria 

cidadania, fenômeno este com dimensão internacional, mas com características determinadamente 

locais, fundamental para a compreensão desse fenômeno na sociedade pós-moderna. Desta forma, 

pretende-se, dentro do espírito do que está sendo para nós a pós-modernidade, buscar em 

experiências, elemento para a compreensão do tema proposto que deverá ser estudado em sua 

amplitude fragmentária: as transformações na Educação e no Mundo do Trabalho. Procurando 

compreender a sociedade em sua dupla dimensão: na sua complexidade e na sua totalidade. 

 

Agência Financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior – 

CAPES. 

 

O presente trabalho, busca em várias referências no campo das Ciências Humanas e  da 

educação, preocupados em uma abordagem prática e cumulativa que seja capaz de reduzir e acabar 

com as práticas e idéias racistas, um referencial para a presente estudo acerca das transformações do 

mundo do trabalho, e sobre a demanda de um acúmulo no campo da nossa prática docente que 

busque uma estreita relação com os acontecimentos. 

Pretendemos debater no contexto da desindustrialização, a crescente e da falta de 

perspectiva da juventude negra, como se dará o processo de exclusão desses jovens do acesso ao 

emprego que em última instância significa também a perda do direito a cidade e a própria cidadania, 

fenômeno este com dimensão internacional mas com características determinadamente locais, 

fundamental para a compreensão desse fenômeno na sociedade pós-moderna. È inegável que frente 

aos novos debates educacionais que buscam inserir a inclusão social como um dos objetivos 

norteadores das práticas pedagógicas dos professores, o quadro que apresentaremos no presente 
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trabalho nos traz elementos novos que são de particular importância para e debate acerca da 

Formação docente neste terceiro milênio.  

Desta forma, pretende-se buscar, elemento para a compreensão do tema proposto que deverá 

ser estudado em sua amplitude frag 

mentária: as transformações no Mundo do Trabalho e na Educação. Procurando 

compreender a sociedade em sua dupla dimensão: na sua complexidade e na sua totalidade. 

 

MAPA DA EXCLUSÃO E DOS EXCLUÍDOS 

O modelo de industrialização adotado no Brasil, e na cidade de São Paulo, a partir dos anos 

50 tem como principal referência o modelo fordista, responsável pelo crescente desenvolvimento 

industrial brasileiro por muitos anos, muito bem ilustrado por Chaplin no filme “tempos modernos”, 

baseado divisão do trabalho, na implementação de uma rígida linha de produção dividida por 

setores de trabalho, que vai perdurar até final da década dos anos 80 e início dos anos 90.  

Nas décadas de 80 e 90, assistiremos a substituição da industria pesada (metalúrgica), e de 

transformação entre outras, pelo avanço das empresas ligadas ao setor de serviços por um lado,  

acompanhado pelo investimento na área de tecnologia de ponta como a automação das linhas de 

produção e a implementação da robótica e da informática, fenômeno este já constatado no processo 

de substituição da Indústria americana durante as décadas de 60 e 701 . O resultado deste processo 

no Brasil, é um fluxo crescente de substituição industrial que aqui designaremos de 

desindustrialização2, responsável pelo processo de estagnação da economia acompanhado da 

exigência de maior grau de qualificação técnica dos trabalhadores e desaparecimento de várias 

ocupações de trabalhos manuais, que vai dificultar ainda mais a inserção dos cidadãos de cor negra 

no mercado de trabalho, devido ao baixo grau de escolaridade e qualificação profissional, ao 

estigma das ocupações que historicamente lhe foram impostas e a outros fatores que elencaremos ao 

longo deste artigo. Os bairros das regiões periféricas de São Paulo, com maior concentração de 

trabalhadores pobres e trabalhadores negros serão as mais afetadas. 

Se para os antigos operários não há mais emprego menos ainda para os seus filhos, que, sem 

nenhuma perspectiva de vida, vai encontrar refúgio nas gangues, que passam a tomar conta da 

cidade, a reivindicação do espaço urbano, e a adesão a violência, passa a ser uma das suas principais 

características. 

Esses jovens, embora tenham características comum como o espírito desordeiro e 

contestador aos limites estabelecido, a reivindicação do espaço urbano, e muitas vezes até mesmo a 

                                                 
1 HOBSBAWN, Eric. História Social do Jazz. São Paulo , Editora Paz e Terra, 1984, 316p 
2 O termo desindustrialização aqui, refere-se ao processo de substituição industrial na cidade de São Paulo, sobre a 
compreensão de haver ou não um processo de desindustrialização, este é um terma demasiadamente debatido pelos 
economistas, o por falta de outro, me aproprio deste. 
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adesão a violência,  tem como um dos principais objetivos, embora de forma inconsciente, 

reivindicar  o direito de emprego meio de acesso a cidadania, mas que agora lhe é negado por todas 

as formas, tal como para os seus ascendentes. 

A discriminação racial no Brasil, tem uma longa História de debates no campo das ciências 

sociais e política, no campo da Educação e também nas demais esferas intelectuais e sociais. É 

também longa a trajetória dos movimentos protagonizados pela juventude negra na construção de 

sua ação política nesta questão. Esses caminhos já percorreram e até hoje ainda trilham as mais 

diferentes concepções, desde as posições que negam a existência do preconceito ou discriminação 

no país, até aquelas que buscam suas justificativas em explicação como a necessidade do 

branqueamento da população, nas teorias da miscigenação, das questões culturais e de classe. 

Este estudo parte da constatação inegável da imensa desigualdade social no Brasil. Essa 

desigualdade se expressa nos indicadores sociais de renda, educação, saúde, acesso a cultura e na 

inserção no mercado de trabalho. 

Resta-nos saber quem são estes desiguais, onde estão, que cor, que rosto, que sexo eles tem . 

Saber quais são as construções sociais que engendram e mantém essas desigualdades e quem sofre 

com elas para com essas conclusões trilhar os caminhos a percorrer ruma a sua superação. 

Valores negativos com desqualificação, a “aparência” e a inadequação são atribuídos aos 

negros como características associadas aos estigmas de ex-escravo e trabalhador braçal, 

desqualificando-os para obter os postos de trabalho almejados. Enquanto o que se observa é que a 

seleção pela cor da pele freqüentemente prepondera sobre os demais critérios para se obter uma 

vaga ou uma promoção profissional.3 

Os dados para este estudo foram obtidos a partir das pesquisas desenvolvidas pela fundação 

SEDA, pelo DEITE em conjunto com a FAT/Mtb, na região metropolitana de São Paulo 

envolvendo 9.000 (nove mil) entre o período que vai de maio de 1984 a janeiro de 1985, período 

este que insere-se no período estudado na pesquisa mais abrangente. 

Os dados tabulados versão sobre seguintes aspectos: a) Quem são os negros; b) Quantos são 

os negros na população e no mercado de trabalho; c) A inserção do negro no mercado de trabalho.  

A conclusão reúne as principais informações sobre o cenário geral da população negra no 

mercado de trabalho. Para se ter uma noção geral deste quadro apresentamos a tabela a seguir.  

 

 

 

 

                                                 
3 CHAIA, Miguel W. O negro e a discriminação racial no mercado de trabalho. In: mercado de Trabalho na grande São 
Paulo, SEDA/DEITE, 1989. P. 163-176. 

3 



ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 

Região Metropolitana de São Paulo - 1998    Em 1000 Pessoas 

Estimativas Populacionais Total Raça  

  Negra Não Negra

População Total 17039 5626 11412

População em idade ativa (10 Anos ou mais) 14140 4518 9621

População Economicamente Ativa 8710 2855 5854

Desempregados 1594 650 944

Ocupados 7116 2206 4910

Inativos 5430 1663 3767

Menores de 10 anos 2899 1108 1791

Fonte: Convênio 

DEITE/SEDA. PD –

Pesquisa de Emprego 

e Desemprego –

RMSP

Elaboração: DEITE

 

Obs.: Raça Negra: 

pretos e pardos; raça 

não negra: brancos e 

amarelos.

 

A alta participação do jovem no mercado de trabalho , em especial do jovem negro , implica 

na limitação do seu tempo disponível para dedicar-se aos estudos , o que, além de sobrecarregar sua 

jornada, torna-se obstáculo para a conclusão dos estudos e formação, dificultando sua inserção 

futura no mercado de trabalho. 

Há uma alta valorização dos estudos entre os jovens, independente do atributo de cor , 

sobretudo, considerando-se que parcelas significativas conciliam as atividades estudantis com o 

trabalho, estes dados verificaremos na tabela e no gráfico a seguir. 

A maioria dos jovens aqui tabulados de 10 a 24 anos, negros ou não negros, respectivamente 

58% e 63%, freqüentam escolas de ensino regular, sendo que apenas 38,3% (negros) e 41,9% (não 

negros) só estudam. A proporção daqueles que só estudam tende a diminuir com a idade, na medida 

em que aumenta seu comprometimento com o mundo do trabalho, ou com a realização de afazeres 

domésticos. Isto ocorre entre os grupos raciais, porém com maior intensidade entre os jovens 

negros. 

Na pesquisa, observamos que entre as crianças de 10 a 14 anos, a porcentagem de estudantes 

ultrapassam 95% em ambos os grupos raciais (95% entre as crianças negras e  97,5% entre as 

crianças não negras) mantendo-se ainda altos patamares  para os jovens de 15 a 17 anos (76% e 

85%), embora se acentue as diferenças entre as respectivas porcentagens. Na última faixa etária – 

de jovens de 18 a 24 anos - , a proporção de estudantes se reduz ainda mas , tanto [para negros 

como para não negros, com intensidade maior entre os primeiros , já que a parcela destes que 

freqüenta a escola diminui para 23,4% enquanto para os demais, ainda alcança 33,7%. 
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Ë interessante identificar as situações combinadas de estudo e trabalho e a dedicação 

exclusiva do jovem ao mundo do trabalho ou, até mesmo, outras atividades alheias ao estudo. 

Um padrão diferenciado e atividades de trabalho e estudo para entre jovens de cor negra a 

não negros, começa se configurar  a partir da faixa etárias de 15 a 17 anos, acentuando ainda mais 

entre os jovens de 18 a 24 anos, a proporção de adolescentes entre 15 e 17 anos que combina estudo 

com trabalho é semelhante para os dois grupos raciais, atingindo os patamares de 38,7% dos 

adolescentes negros e 31% dos adolescentes não negros. Porém aqui começa-se a diferenciar a 

parcela desses jovens que tem que se dedicar exclusivamente ao trabalho, que chega aos patamares 

de 13,7% para os jovens de cor negra e  8,8% para os jovens de cor não negra, como também aos 

que se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico ( 4,4% dos adolescentes negros e 2,2% dos 

adolescentes não negros). Aqui podemos observar a participação das mulheres negras desta faixa 

etária, exercendo um importante papel na compreensão da discriminação dessas jovens: quando não 

tem de parar os estudos para trabalhar a ajudar no sustento da família, essas são condicionadas em 

outra esfera aos trabalhos domésticos e a cuidar dos irmãos mais novos, em função do trabalho dos 

pais e da infra-estrutura de creches e outras infra-estruturas na periferia paulistana.  Em proporções 

inversas a estes dados, aumenta a diferença ente aqueles que só estudam invertendo os patamares 

para 37,6% para os jovens  de cor negra e 47% dos jovens não negros) o que reflete diretamente na 

menor possibilidade do jovem negro alcançar níveis superiores de estudo, vejamos o quadro a 

seguir. 

 

15 a 17 anos 100% 100% 100%   

Só Estuda 43.5% 37.5% 47.0% 

Estuda e trabalha 19.6% 18.6% 20.2% 

Estuda e procura trabalho 18.7% 20.1% 17.9% 

Só Trabalha 6.5% 7.9% 5.6% 

Só Procura Trabalho 4.2% 5.8% 3.2% 

Só cuida de Afazeres Domésticos 3.5% 4.5% 2.9% 

Outros 4.0% 5.5% 3.2% 

Fonte: Convênio 

DEITE/SEDA. PD -

Pesquisa de Emprego e 

Desemprego - RMSP

Elaboração: DEITE

 

Obs.: Raça Negra: 

pretos e pardos; raça 

não negra: brancos e 

amarelos.
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Entre os jovens de 18 a 24 anos, em ambas as raças a parcela dos que exclusivamente 

estudam é de menor ocorrência , uma vez que a maioria desses jovens já fazem parte da população 

econômicamente ativa. No entanto entre os jovens negros essa proporção continua sendo inferior a 

observada entre os jovens não negros, respectivamente 4,6% para negros e  8,8% para não negros . 

a parcela ativa dos jovens negros nesta faixa etária que só trabalham ou procuram por um trabalho, 

atingem o patamar de  60,2%, enquanto para jovens não negros este percentual cai para 53,9%. Este 

é um reflexo do efeito cumulativo do abandono escolar, mais precoce entre os jovens negros, 

revelados pelas menores proporções de indivíduos de cor negra que freqüentam escolas nas faixas 

etárias anteriores. 

A menor dedicação do jovem negro trabalhador ao estudo, esta diretamente associado a 

persistência de condições mais precárias em relação ao jovem trabalhador não negro. Além disso 

contribuem possivelmente outros fatores como o maior comprometimento com a sobrevivência 

familiar , inclusive para a realização de afazeres domésticos, frente a dificuldade de pagar estes 

serviços. A conciliação entre estudo e trabalho ou entre o estudo e a procura por um trabalho é 

menor entre os jovens negros entre os 18 e 24 anos (18,8%) que entre os não negros (24,9%). 

 

CONCLUSÃO 

Nenhum outro fato, que a utilização de critérios discriminatórios, baseados na cor dos 

indivíduos , pode explicar os indicadores sistematicamente discriminatórios e excludentes aos 

jovens negros, seja qual for o aspecto considerado. 

Os Negros ingressam mais cedo no mercado de trabalho e neles permanecem por mais tempo, 

com demonstram as altas taxas de participação dos jovens e das pessoas com mais de 40 anos no 

mercado de trabalho. Para os jovens esse ingresso precoce certamente significa prejuízos a sua 

formação educacional, expressos em números crescentes de jovens negros que abandonam os 

estudos para se dedicarem somente ao trabalho.    
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