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Introdução: Mesmo após cem anos de libertação da escravatura, os negros brasileiros
permanecem em situação de desigualdade social e econômica. Dados estatísticos de
2004 constatam que estas desigualdades são tão intensas e estão diretamente
relacionadas com o pertencimento racial, que, associadas às diferentes formas de
discriminação, impedem o desenvolvimento das potencialidades e o progresso da
população negra não só quanto à educação, como também, saúde, moradia, trabalho e
lazer.No Brasil, os dados estatísticos do CENSO (2010), revelam que a população
brasileira é formada por 50,9% de negros (pretos e pardos). Objetivo: - Investigar
como as crianças negras de uma escolas pública se auto-declaram.
- Conhecer a legislação educacional no que se refere à implementação de políticas
públicas afirmativas.
- Cartografar a história da criança negra nas escolas públicas.
- Apresentar as discussões sobe a questão étnico-racial.
 Metodologia: Este trabalho utilizar-se-á do método de pesquisa bibliográfica que é
desenvolvido a partir de materiais teóricos já elaborados, principalmente livros e
artigos científicos, cujo  objetivo é a coleta de dados que permita explicar  um 
problema utilizando referenciais teóricos já publicados ( GIL, 1999). Para responder
aos objetivos propostos e discutir o tema, a seleção teve como critério de busca, artigos
científicos publicados em revistas de psicologia e/ou educação. Os dados serão
analisados pela técnica de análise de conteúdo. Resultados: Como resultados parciais,
os dados estatísticos do Censo (2010), mostram que no Brasil mais de 800.00 crianças
e adolescentes de 7 a 14 anos estão fora da sala de aula. Destas, em torno de 500 mil
são negras; que duas vezes mais que a proporção de crianças brancas que não estudam.
O estudo traz também, que a escolarização é maior entre as meninas brancas. Nesse
quadro de desigualdade, a realidade educacional confirma a intensidade e o caráter
estrutural da discriminação racial. Por fim, os estudos do IPEA (2009) mostram que o
analfabetismo atinge 4,5% dos brancos entre 15 e 25 anos e 13% dos negros nesta
mesma faixa de idade. Sete em cada dez negros não conseguem completar o Ensino
Fundamental e, segundo os dados do IBGE (2010), apenas 2,2% dos que conseguiram
ingressar na universidade são negros, contra 80% dos brancos.  Buscando uma política
que adotasse programas voltados para a diversidade étnico-racial, em março de 2003,
foi aprovada a Lei Federal nº 10. 639/03, que torna obrigatório o ensino de História e
Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, cujo
objetivo é promover a educação que reconhece e valoriza a diversidade do povo
brasileiro. Conclusão: Diante do pesquisado, observar-se que a Lei 10.639 altera a
LDB da Educação, modifica a normatividade da Educação nacional. Essa alteração
não resume apenas como um mecanismo para combater a intolerância no ambiente
escolar, e sim formar cidadãos com uma consciência de que a sociedade brasileira é
multiétnica e diversificada.
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