
AMBIENTE INSTITUCIONALAMBIENTE INSTITUCIONAL
A Escola Municipal Nova Friburgo (EMNF) integra a

Secretaria de Educa��o, Desporto e Lazer de Cidade
Ocidental. Est� em funcionamento nos per�odos matutino,
vespertino e noturno. E ao todo somam-se 710 alunos
matriculados, dos quais165 s�o pertencentes � EJA 1� e 2�
segmentos.

JUSTIFICATIVA E JUSTIFICATIVA E 
CARACTERIZA��O DO CARACTERIZA��O DO 

PROBLEMAPROBLEMA
“O ser humano est� ao mesmo tempo na esfera da

natureza e da hist�ria” (CNBB, 1999). � um indiv�duo dotado
de vontades, ao mesmo tempo em que � constitu�do pela
coletividade. Esse confronto, por�m, pode gerar “situa��es-
limitantes” capazes de impedir esse “ser” de vir a “ser mais”
(Paulo Freire, 1987). Algu�m cuja postura diante da realidade
ultrapasse prerrogativas. A consci�ncia do direito de constituir
uma identidade pr�pria perante o outro traduz-se por sua vez,
no respeito �s diferen�as (BRASIL, 2004). Conquista que
depende do acesso � uma educa��o predicada. (Na��es
Unidas, 1948).

A rela��o entre pobreza e marginalidade pode tornar-se
um pretexto para a segrega��o racial, culturalmente forte no
Brasil, devido a fatores hist�ricos ligados � aboli��o social,
por�m n�o econ�mica dos escravos no s�c. XIX. E que
permeia toda a sociedade (Cruz, 2005). Alunos de EJA da
EMNF, na maioria afro-brasileiros, reclamam sofrer
preconceito econ�mico-racial na escola e, especialmente, no
mercado de trabalho. A desmotiva��o dos alunos pode ser
decorrente desse confronto desfavor�vel di�rio com a
coletividade, influenciando a evas�o escolar, e impedindo-os
de “serem mais”.
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OBJETIVOSOBJETIVOS
Combater o preconceito racial na Escola Municipal Nova

Friburgo por meio da informa��o e de pr�ticas educativas,
visando atender as seguintes proposi��es:

• Conhecimento e a pr�tica das Leis N�10639/2003 e N�
11645/2008;
• Proporcionar maior conhecimento sobre a cultura africana;
• Enfatizar a import�ncia do respeito � diversidade e 
cidadania.

ATIVIDADES/ ATIVIDADES/ 
RESPONSABILIDADESRESPONSABILIDADES

Para alcan�ar os objetivos propostos , prop�e-se a
participa��o conjunta de professores de v�rias �reas do
conhecimento, Tanto no desenvolvimento de atividades
humanizadoras intra-classe, quanto de atividades
integradoras, que envolvam v�rios segmentos da comunidade
escolar. Com destaque para L�ngua Portuguesa, Arte e
Hist�ria no que tange o ensino sobre a cultura africana,
conforme orienta��o da Lei 11645/08.

PER�ODO DE REALIZA��OPER�ODO DE REALIZA��O
Ser� um total de 11 meses. No per�odo compreendido

entre os meses de fevereiro e dezembro de 2011.

PARCEIROSPARCEIROS
Professores da EJA 1� e 2� segmentos,

funcion�rios da escola, e, especialmente, a Secretaria de
Educa��o de Cidade Ocidental,

Universidade de Brasília
Faculdade de Educação- UAB/UnB/MEC/SECAD
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