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RESUMO

Este trabalho apresenta uma revisão teórica sobre o racismo no espaço escolar. Para isso, objetivou
revisar os principais conceitos relacionados a temática racial, bem como contextualizar a infância e o
processo de socialização e entender como as relações raciais são compreendidas no espaço escolar,
enfatizando o papel da escola no combate ao racismo. A escola tem um importante papel no combate
ao racismo, pois através do acesso à conhecimentos científicos, registros culturais diferenciados e
trocas de conhecimentos, ela pode proporcionar a conquista de uma racionalidade no que diz respeito
as relações sociais e raciais, indispensáveis para a construção de espaços mais democráticos e
igualitários. Esse caminho é longo e compreende desde à formação de professores, passa pelo
reconhecimento do racismo no espaço escolar e envolve uma formação crítica que compreenda todos
que compõem a comunidade escolar.

ABSTRACT

This paper presents a theoretical review about racism in the school space. To this end, it aimed to
review the main concepts related to racial issues, as well as to contextualize childhood and the
socialization process and to understand how racial relations are understood in the school space,
emphasizing the role of the school in combating racism. The school has an important role in the fight
against racism, because through access to scientific knowledge, differentiated cultural records and
knowledge exchanges, it can provide the achievement of a rationality regarding the social and racial
relations, indispensable for the construction of more democratic and egalitarian spaces. This path is
long and comprises from teacher training, goes through the recognition of racism in the school space
and involves a critical formation that understands all who make up the school community.

RESUMEN

Este artículo presenta una revisión teórica sobre el racismo en el espacio escolar. Con este fin, tuvo
como objetivo revisar los conceptos principales relacionados con los problemas raciales, así como
contextualizar la infancia y el proceso de socialización y comprender cómo se entienden las
relaciones raciales en el espacio escolar, haciendo hincapié en el papel de la escuela en la lucha
contra el racismo. La escuela tiene un papel importante en la lucha contra el racismo, porque a través
del acceso al conocimiento científico, los registros culturales diferenciados y los intercambios de
conocimiento, puede proporcionar el logro de una racionalidad con respecto a las relaciones sociales
y raciales, indispensables para la construcción de espacios más democráticos e igualitarios. Este
camino es largo y abarca desde la capacitación de maestros, pasa por el reconocimiento del racismo
en el espacio escolar e involucra una formación crítica que comprende a todos los que componen la
comunidad escolar.
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INTRODUÇÃO

O Brasil é conhecido como o país da multiplicidade. Essa diversidade aparece não só nas
exuberantes paisagens, mas também na formação cultural brasileira caracterizada pela fusão de etnias
e culturas diversas. No entanto, essa miscigenação racial costuma ser simplificada e romantizada.
Muito já se foi ouvido sobre o Brasil ser um país mestiço e livre de preconceitos, mas por trás desse
discurso de miscigenação se esconde uma realidade violenta e racista. Esse pensamento que, na
nossa história, sugeriu uma fusão fraterna e tranquila entre brancos, negros e índios, serve ainda hoje
para a manutenção das desigualdades raciais no Brasil e se manifesta nos vários espaços de estrutura
social do país, sendo a escola mais um deles.

A educação é um direito de todos e obrigação do Estado. Mas, muito dessa obrigação se limita
unicamente ao acesso, no entanto, é preciso que a educação tenha qualidade e que atinja seus
objetivos de promover para todos igualdade de oportunidades e respeito às diferenças culturais.
Historicamente, o que mostra nas Diretrizes curriculares (2004) é que o Brasil, no período inicial de
construção de um modelo de educação, já estabeleceu um modelo excludente, que impedia que
muitos brasileiros negros tivessem acesso às escolas. Isso pode ser observado no decreto de n° 1331
de 1854 que estabelecia que não seriam admitidos escravos nas escolas públicas brasileiras e a
instrução destes dependia da disponibilidade de professores. Já em 1878, outro decreto de n° 7031
também versava sobre essa questão, estabelecendo que os negros só poderiam estudar no período
noturno.

A garantia do direito de estudar para os negros ao longo dos anos, foi atrelada à perda da herança
cultural de seu povo. Para muitos filhos de negros, a única possibilidade de educação era o
aprendizado através do colonizador e, os poucos que tinham acesso às escolas públicas brasileiras,
estudavam uma história que não era a do seu povo, com livros de personagens brancos de olhos
azuis. Enfim, os professores e a escola representavam um mundo muito diferente do seu
(MUNANGA, 1988).

É certo que o negro sofreu e ainda sofre discriminação no Brasil e o espaço escolar é mais um desses
lugares em que esse fato se torna evidente. Claro que desde a publicação dos decretos citados acima
até os dias atuais, muitos avanços importantes aconteceram tanto no campo teórico, que permitiram o
reconhecimento do racismo e a definição de suas manifestações, como no campo prático. Um
exemplo destas mudanças práticas que será detalhado neste artigo é a lei 10.639/03, que estabelece a
obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na educação básica. O
objetivo dessa lei vai além de garantir vagas para negros nos bancos escolares, mas tenta reparar
danos que se repetem há cinco séculos, valorizando a história e a cultura do povo negro e garantindo
sua identidade e direitos (BRASIL, 2004).

Será que o modelo de educação atual promove a diversidade e o respeito as diferenças culturais de
todos os grupos raciais? Como as relações raciais se apresentam no espaço escolar? A instituição
escola deve combater o racismo? A partir desse contexto e considerando a importância da escola para
o desenvolvimento e a socialização, surge a importância de estudos que fundamentem e relacionem a
temática entre racismo e escola, considerando a expressão do racismo neste ambiente, bem como a
função social da escola no combate ao preconceito e no exercício da cidadania.

O presente artigo objetivou revisar os principais conceitos relacionados a temática racial, entender
como as relações raciais são compreendidas no espaço escolar e qual o papel da escola no combate
ao racismo. Buscou-se, a partir desse objetivo, abordar quatro aspectos da temática que relaciona
racismo e escola: conceitos fundamentais sobre a temática racial; a escola como agente de
socialização; o racismo no espaço escolar e o papel da escola no combate ao racismo. Acredita-se
que este artigo possa contribuir, com a ampliação do debate acerca da temática racial e, sobretudo,
favorecer às escolas com material teórico que possa fomentar a discussão a respeito do tema e
inspirar novas práticas pedagógicas.
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Preconceito, discriminação e racismo: conceitos fundamentais

Pretende-se iniciar esse tópico com os conceitos definidos na obra de Allport (1971), que esteve na
origem de quase todos os modelos de psicologia social sobre formação, funcionamento e redução de
preconceitos. Segundo esse mesmo autor, preconceito seria uma atitude hostil que pode ser
direcionada a um grupo como um todo ou a uma pessoa, em função da sua pertença a um grupo
social. Fica claro que o preconceito está ligado a grupos sociais e mais ainda, aos grupos mais
socialmente desvalorizados. Dessa forma, muitas são as formas de preconceito, como o preconceito
contra mulheres, homossexuais, pessoas com deficiência, pessoas gordas, idosas, estrangeiras e etc.
(LIMA, 2013). Na escuta atenta à um noticiário de jornal, permite-se observar várias formas de
manifestação de preconceito destinados a esses grupos sociais, desde as formas mais sutis até as mais
violentas, que levam à morte muitas dessas pessoas consideradas minorias sociais. Mas o que são
essas manifestações do preconceito?

Segundo o próprio Allport (1971), a manifestação do preconceito em atitudes seria a discriminação.
Para ele, na discriminação, a pessoa preconceituosa leva à prática, de modo ativo, a distinção em
relação ao outro grupo com comportamentos manifestados através de exclusão, segregação, privação
de direitos e até mesmo atos de violência. Já o racismo constitui-se como:

”Um processo de hierarquização, exclusão e discriminação de um indivíduo
ou toda uma categoria social definida como diferente, baseada em alguma
marca física externa (real ou imaginada) a qual é ressignificada em termos de
uma marca cultural interna que define padrões de comportamento.(LIMA
&VALA, 2004)

Em resumo, o racismo estaria voltado à um complexo de ideias e atitudes centradas em diferenças
biológicas entre indivíduos em interação social, enquanto que o preconceito se relacionaria a atitudes
e opiniões desfavoráveis em relação ao outro. Se essas opiniões se tornarem ações que cerceiam o
outro ou o impede de ampliar seus espaços sociais, nesse caso, seria a discriminação (PEREIRA,
2001).

Tendo definido e diferenciado racismo e preconceito, bem como formas de discriminação, é possível
pensar, como se dá a formação do preconceito? Muitos teóricos se dedicaram a estudar e a formular
explicações para esse processo. Para Allport (1971), essa formação estaria ligada à um processo mais
amplo chamado de categorização, sendo este definido como uma tendência natural da mente humana
para se adaptar as exigências práticas da vida cotidiana. Para isso, a mente humana criaria categorias,
como possibilidade de ornamento da vida social. Sendo assim o processo de categorização se
resumiria em alguns pontos: assimilaria o maior número possível de informações ao agrupamento,
permitiria identificar rapidamente seus objetos pelos traços comuns e poderia ser mais ou menos
racionais. Através da criação de categorias, começa-se a testar possibilidade e fazer magníficas
generalizações.

Esse processo de categorização dá origem aos estereótipos sociais que seriam certas generalizações
feitas pelos indivíduos e compartilhadas por um número de pessoas no interior de um grupo social
(TAJFEL, 1981). Seguindo as ideias desse mesmo autor, os estereótipos teriam duas funções sociais
que seriam a de contribuir para a criação e preservação das ideologias do grupo e ajudar a preservar
ou criar diferenciações positivas de um grupo em relação ao outro e nesta comparação, o seu grupo
sempre tenderá a ter as características positivas. A partir do conceito de estereótipo é possível
entender sua função de contribuir para preservação do seu grupo social, mas associando aos
conceitos de racismo, preconceito e discriminação citados acima, os estereótipos funcionariam como
um fio condutor para a disseminação do preconceito, dando origem a estigmas que vão sinalizar
suspeitas e intolerância para com outros grupos (MENEZES, 2002).
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Os estereótipos atuariam ainda como instrumento para ajudar os indivíduos a defender o seu sistema
de valores. A categoria mais importante que o ser humano tem são os seus próprios valores, ou os
valores de seu grupo e ele a defenderá quando estiver em contato com outros grupos. O modo de
vida de cada um é muito estimado e consequentemente, será subestimado os dos que parecem
representar uma ameaça a ele (TAJFEL, 1981; ALLPORT, 1971)

A partir dessa contextualização, pôde-se fundamentar inicialmente a temática do racismo e do
preconceito, citando suas principais definições e pensando em onde estariam enraizadas as origens
do preconceito. No próximo tópico, será tratado o processo de socialização, principalmente como e
ele ocorre e qual a importância da escola nesse contexto.

O processo de socialização e as relações raciais

No estudo da socialização, várias concepções filosóficas embasaram a maneira como as crianças
foram tratadas ao longo da história e até mesmo como surgiu o conceito de infância. França (2013)
salienta que essas concepções históricas foram influenciadas pelas mudanças econômicas, políticas e
sociais, produzindo modelos de socialização. Para contextualizar historicamente o processo de
socialização, será realizado, no início desse tópico, uma retrospectiva histórica da infância e da
socialização.

A civilização Greco-romana deu um prenúncio da ideia de infância. Os gregos, ao inventar a escola e
os romanos, ao estabelecer uma conexão importantíssima entre a criança em crescimento e a ideia de
vergonha (POSTMAN, 1999). Na idade média, adultos e crianças medievais compartilhavam não só
dos mesmos ambientes sociais, mas também de um mesmo ambiente informacional. Na cultura da
oralidade, não havia espaço para uma divisão nítida entre infância e idade adulta, os valores e
costumes sociais eram apreendidos pelos pequenos diretamente, a partir do contato com os adultos,
que não demonstravam grandes preocupações acerca da educação infantil (HAMANN, 2008).

Somente no séc. XV, com o surgimento da máquina tipográfica, foi criado um novo mundo
simbólico, que não cabia as crianças. Era preciso criar um outro mundo onde elas pudessem existir
como crianças, surgindo então a infância. Além disso, os jovens teriam que se tornar adultos e entrar
no mundo da tipografia e, para isso, tinham que aprender a ler e a escrever. Portanto a civilização
europeia reinventou as escolas e tornou a infância uma necessidade (POSTMAN, 1999).

No período entre os séculos XVI e XVII, com a instrução altamente valorizada, o conceito de
infância desenvolveu-se rapidamente. Modificou-se o traje das crianças, que agora teriam roupas
especiais e diferente da dos adultos. O simples ato de dar nome a criança também modificou, agora
cada filho tinha seu nome exclusivo que continham as expectativas dos pais em relação a eles. E, no
séc. XIX, surge a concepção humanitária da infância e o aumento do senso de responsabilidade do
estado pelo bem-estar das crianças. Forma-se uma parceria entre sociedade, estado e pais, todos
responsáveis pela educação e socialização destas. A partir desse momento, são criadas leis
específicas de proteção às crianças, que passaram a ser classificadas como diferentes dos adultos e
com direitos próprios. E, na virada do século, a infância passa a ser considerada um direito inato de
cada pessoa, um ideal que transcende a classe social e econômica (POSTMAN, 1999).

Nesse breve resumo histórico sobre a infância, é importante observar como as mudanças econômicas,
políticas e sociais de cada época foi construindo e modificando a ideia de infância e principalmente a
ideia de como as crianças deveriam ser introduzidas no meio social. Essa entrada no meio social traz
à tona a ideia de socialização e dentro desse conceito fica claro que vários aspectos estão
relacionados como: a separação entre crianças e adultos; à proteção ao desenvolvimento infantil e a
importância de alguns agentes socializadores envolvidos nesse processo.
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O processo de socialização faz parte de um processo maior de desenvolvimento humano e como o
próprio nome já traz a ideia de continuidade, entende-se que ele dura durante toda a vida, começando
na infância. Segundo Shaffer (2005), esse processo fica evidente a partir do segundo ano de vida da
criança quando, além dos cuidados essenciais à sobrevivência desta, os pais estão preocupados em
ensinarem os filhos a como se comportarem em determinadas situações sociais, iniciando assim a
socialização.

A socialização tem como objetivo introduzir as crianças no meio social. Através das interações que
ocorrem nesse grupo e fora dele, elas aprendem desde o início da sua vida normas, valores, formas
de convivência, atitudes e comportamentos que as tornam membros de um grupo social. Os agentes
socializadores são os transmissores desses valores, crenças e costumes culturais. Os primeiros
agentes a atuarem nesse processo são os pais, mas não são os únicos, na etapa posterior do
desenvolvimento da criança aparece o grupo de pares e o ambiente escolar, que possibilita ampliar o
círculo de interação e o desempenho de diferentes papéis (SHAFFER; KEEP, 2005).

Diferente das interações ocorridas dentro do núcleo familiar na qual existe uma relação de hierarquia,
na relação com os pares, essa hierarquia desaparece e essa igualdade inicial contribui para o
desenvolvimento de competências sociais (SHAFFER, 2005). Mas, sabemos que socialmente essa
relação com os pares não é tão igualitária assim. Na escola, ou em qualquer outro ambiente social, as
crianças, ao se relacionarem com os seus pares se mostram capazes de avaliar diferentes grupos
sociais e demonstram preferencias por uns em detrimento de outros. Não existe ainda uma
unanimidade no tocante à maneira como esses valores são introjetados nas crianças no processo de
socialização, mas muitos autores relacionam as crenças e valores que os pais mantém ao socializarem
seus filhos com os comportamentos e atitudes étnicas destes ao se relacionarem com seus pares.

Em relação a manifestação das atitudes étnicas das crianças ao se relacionarem entre si, aparece o
estudo de França & Monteiro (2013), que analisaram a expressão do racismo na infância. Através
desse estudo, pôde-se observar que crianças na segunda infância já apresentam atitudes
discriminatórias de forma sutil e indireta. Diante de uma situação hipotética, crianças divididas em
dois grupos (de 5 a 7 anos e de 8 a 10 anos), teriam que recompensar com doces duas crianças que a
ajudaram a carregar tijolos. Essas crianças foram representadas pelas fotografias de uma criança
negra e uma branca em dois contextos diferentes. No primeiro, elas teriam carregado o mesmo
número de tijolos e no segundo, ora uma criança negra, ora uma branca teria carregado mais. As
crianças mais velhas, distribuíram doces igualmente no primeiro contexto, mas no segundo, o fato de
existir uma diferença no desempenho que poderia ser usada como justificativa para a discriminação,
recompensaram mais as crianças brancas e menos às negras com os doces.

Ainda foi realizado um segundo estudo em que as crianças também divididas na mesma faixa etária
teriam que distribuir moedas para duas crianças, uma negra e uma branca, acrescentando nesse
estudo a presença ou a ausência de uma entrevistadora negra como norma antirracista. Observou-se
que as crianças mais velhas doaram o mesmo valor para as crianças negras nos dois contextos, com a
presença ou não da entrevistadora negra. Mas, o valor das doações para as crianças brancas
aumentou na ausência da entrevistadora. Os resultados das crianças mais novas não mostraram
diferença significativa nos diferentes contextos, o que sugere que, na segunda infância, o racismo
aparece de forma mais complexa, se manifestando de forma sutil e indireta.

Em suma, é possível perceber que o processo de socialização é bastante amplo e inclui diferentes
agentes de socialização, sendo estes a família, a escola, os pares, a mídia etc. Todo esse processo é
mutuo, recíproco e extremamente importante para o desenvolvimento físico, psíquico e social da
criança. Trazendo de forma específica o ambiente escolar, contexto do presente capítulo, é
importante reconhecer a importância da escola nesse processo, mas, além disso, é necessário
enfatizar que é nesse ambiente, convivendo com diferentes grupos sociais que as crianças
manifestam também expressões de racismo, como pôde ser observado no estudo de França e
Monteiro (2013). No tópico seguinte, busca-se aprofundar mais a importância escola como agente de
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socialização e entender como o racismo se manifesta no ambiente escolar.

O racismo no espaço escolar

No Brasil, os dados disponíveis para analisar os níveis educacionais atingidos pela população negra
ainda são pouco substanciais para caracterizar os efeitos cumulativos da discriminação racial na
educação formal. Um dos papéis da educação é permitir a mobilidade social, mas o que se observa é
que os retornos adquiridos a partir da escolarização de pretos e pardos são inferiores aos dos brancos.
A começar pela taxa de analfabetismo que segundo dados da Pesquisa Nacional por amostra de
Domicílios (PNAD), 11,5 milhões de pessoas ainda não sabem ler e escrever. E a incidência nesses
dados chega a ser mais que o dobro quando compara os resultados entre pretos e pardos (9,3%) e
brancos (4%) (PNAD, 2017). A realidade do nível superior é ainda mais discrepante e as diferenças
de oportunidades se tornam mais acentuadas. Para a realidade educacional brasileira, possuir a cor de
pele branca, significa ter 14% mais de chance de concluir o ensino superior.

A educação sempre aparece como opção para a resolução dos graves problemas sociais. Após a
Segunda Guerra Mundial, a educação foi utilizada como chave para tentar resolver a situação do
racismo, pois acreditava-se que a diversidade cultural e racial transformada em marcas negativas, era
fruto da falta de informação e conhecimento. Nesse caso, foi atribuído à escola o papel de
esclarecimento, acreditando que, dessa forma, era possível combater o racismo (PEREIRA, 2001).

É sabido que, somente o esclarecimento e o acesso à informação a respeito da diversidade cultural
está longe de combater o racismo. Os artigos 5° e 6° da Constituição Brasileira garantem que a
educação seja um direito de todos e ratifica os princípios de igualdade e qualidade. Em contrapartida,
o sistema educacional brasileiro está repleto de práticas racistas, preconceituosas e discriminatórias
que trazem prejuízo para o desenvolvimento de alunos, principalmente os negros (CAVALLEIRO,
1998).

A escola é uma importante instituição social que dá continuidade ao processo de socialização
iniciado pela família e pode ser o primeiro local de vivência de tensões raciais. O racismo aparece na
escola de maneira sutil, camuflado em formas de brincadeiras, apelidos, olhares, mas que podem
impedir os alunos negros de construírem a sua identidade étnica de maneira positiva. A consequência
disso é que, mesmo depois de adultos, as experiências de preconceito racial vivenciadas na escola,
ficam guardadas na memória do sujeito, ainda que a maturidade e a consciência racial lhe permitam
superar a introjeção do preconceito (GOMES, 2003).

Alguns aspectos do dia a dia escolar como o currículo que não representa a diversidade cultural,
relações interpessoais racistas por parte dos colegas, ausência da cultura africana nos livros didáticos
entre outros, acabam silenciando as crianças negras e interferindo no seu desenvolvimento escolar
(MENEZES, 2002). Essa violência simbólica é reafirmada ainda pela linguagem não verbal, olhares
distorcidos e ausência de contato físico afetivo com crianças negras por parte dos professores. Para
as crianças brancas são feitos elogios a elas como pessoas, são boas, bonitas, inteligentes. Já para as
crianças negras, os elogios são feitos às tarefas que elas executam e não a elas como seres humanos
dignos de admiração e incentivo (CARNEIRO, 2011).

Critérios de avaliações semelhantes foram encontrados em pesquisa realizada por França (2017) que
tinha por objetivo analisar o papel do professor no processo de discriminação de crianças negras.
Neste estudo, 109 professores teriam que analisar uma redação escrita por uma suposta criança e
atribuir uma nota a essa redação, que poderia variar de 0 a 10, especificando os critérios utilizados
para a avaliação. As redações eram acompanhadas pela foto da criança que supostamente a escreveu
e, para alguns professores foi utilizada a foto de uma criança negra e, para outros, a imagem de uma
criança branca. Os resultados encontrados foram que, os professores atribuíram notas mais altas às
redações acompanhadas pela foto da criança branca, do que às redações acompanhadas pela foto da
criança negra. Além disso, os critérios utilizados também divergiram, enquanto que para as crianças
brancas foram atribuídas características referentes à sua inteligência e capacidade de pensar como
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criatividade, expressão, idade e construção textual, para as crianças negras utilizaram critérios como
correção gramatical, caligrafia e principalmente o esforço.

Ao enfatizar a relação aluno-aluno é possível constatar que, a interação entre os pares no ambiente
escolar, pode ser tornar mais um desafio para os alunos negros. Um estudo realizado por Santos
(2005), buscou identificar as incidências de preconceito e discriminação racial no cotidiano escolar
entre os alunos negros, brancos e índios de duas escolas públicas de Mato Grosso. Os resultados
mostraram que os alunos negros têm mais dificuldade de serem incluídos nos grupos de amigos e
também nos grupos para a realização de atividades escolares. Além disso, os alunos negros são
depreciados o tempo todo através de apelidos, que são interpretados pelos alunos como brincadeiras.
Alguns até reconhecem como sendo brincadeiras de mal gosto, mas continuam a fazer por
considerarem divertidas. Outro aspecto físico bastante evidenciado nesse estudo foi o cabelo, que
passa a ser mais um atributo de depreciação do negro. A autora enfatiza que, neste caso, o cabelo
passa a ser mais funcional como veículo do preconceito do que à cor de pele, porque ao se referir ao
cabelo eles acreditam que não estão sendo abertamente racistas.

Apesar dos dados acima refletirem a realidade vivida pelos alunos negros nas escolas brasileiras, o
reconhecimento da presença de racismo nesse ambiente ainda é negado pelos atores envolvidos nesse
processo. Algumas pesquisas realizadas com professores demostram que as discriminações ocorridas
entre os alunos são vistas como ações inerentes à interação das crianças e quando associam algumas
dessas ações à fatores raciais, desvalorizam-nas, considerando-as pequenas e raras de acontecer. Não
existe também o reconhecimento dos prejuízos que tais acontecimentos possam provocar no dia a dia
e na vida das crianças envolvidas. Percebe-se então que a opinião dos professores sobre os aspectos
raciais varia muito, indo desde ao não reconhecimento da presença de racismo ou não acreditar na
possiblidade de as crianças cometerem discriminação, passando pela desvalorização, até chegar ao
reconhecimento da discriminação racial (CAVALLEIRO,2005).

Outra ideia que permeia o discurso dos professores é a atribuição a causa das discriminações
existentes entre os alunos às questões socioeconômicas. Os professores ignoram as diferenças
étnico-raciais presentes no cotidiano escolar e consideram que a discriminação não estaria voltada à
cor de pele e sim ao pertencimento social. Nesse ponto, eles deixam de reconhecer sua
responsabilidade e culpabilizam as famílias, fazendo-as responsáveis pelas situações de conflitos e
comportamentos inadequados das crianças. Observa-se ainda que ao atribuir as causas a questões
econômicas ou à problemas familiares, desvincula a escola desse processo e não reconhece a função
social desta de garantir os direitos humanos e respeitar a diversidade (SANTOS,2005).

A negação do racismo no ambiente escolar também foi foco de discussão na pesquisa de Riedemann
e Stefoni (2015) sobre a compreensão do racimo em uma escola chilena que conta com alunos
afrodescendentes, imigrantes do Haiti. O estudo foi realizado com professores, alunos e direção da
escola utilizando a técnica do grupo focal. A maioria da comunidade escolar em questão negou a
existência de racismo em sua escola, com o reconhecimento de poucos membros. Os discursos
emergidos das entrevistas e grupos focais foram divididos em: negação direta, quando o discurso é
de negação completa do racismo e é justificado pela importância do trabalho realizado para respeitar
à todos; a negação de uma intencionalidade racista, quando as discriminações são reconhecidas como
brincadeiras e não tem uma intensão racista; mitigação, quando se referem a episódios isolados ou
apenas uma ocorrência e inversão do racismo, quando são considerados exageros ou percebe racismo
onde não existe.

Fica claro através dos estudos representados que a escola, enquanto instituição, precisa considerar a
pluralidade cultural existente no seu espaço educacional para que ela possa atender a uma sociedade
plural, sem desconsiderar ideais deste ou daquele grupo. As questões que envolvem o negro na
escola como a valorização e o respeito à sua cultura, a diversidade e representatividade nos livros
didáticos, o respeito e a não tolerância a práticas racistas na escola, se negligenciadas podem
contribuir, além do sofrimento dos alunos negros, para o aumento da exclusão em outros espaços
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sociais. O que seria necessário, portanto, para mudar essa realidade discriminatória nas escolas
brasileiras? No tópico seguinte busca-se ir além da manifestação do racismo no espaço escolar e será
discutida a função social da escola de promover a igualdade combater o preconceito.

O papel da escola no combate ao racismo

A escola brasileira cumpriu, por muito tempo, a sua função de transmissora de conteúdos
historicamente acumulados, conteúdos esses que eram trabalhados separados da realidade social
brasileira. Dessa forma, não era considerada competência da escola discutir temas relacionados à
formação humana, incluindo as questões raciais. Considerando que a escola é um importante agente
de socialização, ela deve estar comprometida com um projeto coletivo de mudanças sociais, que
considera o processo de desenvolvimento do indivíduo como um modelo aberto e as diferenças
culturais e étnicas enriquecedoras para o tecido social. Mas já foi visto que o modelo educacional no
Brasil não é tão inclusivo assim e não consegue garantir que, através da escola, todos tenham
igualdade de oportunidades (GOMES, 2005; LOPES, 2005) E o que tem sido feito para garantir esse
direito?

A Constituição Brasileira garante a universalidade do direito à educação e a obrigação do estado em
garantir esse direito. Além disso, o princípio da dignidade da pessoa humana, no art. 3°, repudia
qualquer forma de discriminação, deixando muito claro que em qualquer ambiente social, como
também na escola, é preciso acolher as diferenças étnicas, de raça e de sexualidade. O Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), assegura, no art. 53, que o acesso à educação e a permanência na
escola tem que ser em condições iguais para todas as crianças e adolescentes, bem como todas elas
tem o direito de serem respeitadas por seus educadores. É compreensível que exista diferenças dentro
do ambiente escolar, mas é preciso que os mecanismos legais possam assegurar uma educação de
qualidade correspondente ao ideal de educação garantido por direito pela Constituição Federal
(BRASIL, 1988; BRASIL, 1990)

É nessa esfera de garantia dos direitos e valorização da diversidade étnica e cultural que surgiu a Lei
10639/03 que alterou a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 para incluir no currículo oficial da
Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira”. O conteúdo
programático incluiu o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do
povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil (BRASIL, 2003).
Além disso, a lei 10639/03 incluiu o dia da consciência negra no calendário escolar, comemorado no
dia 20 de dezembro. A abordagem dessa data no ambiente escolar, assim como o 13 de maio, traz em
si grandes questionamentos sobre a efetividade da lei, que a depender de como serão abordadas as
temáticas dos negros nessas festividades, poderá se resumir a um cumprimento obrigatório que pode
gerar ainda mais naturalizações e tornar a lei ineficaz (MACEDO, 2016).

A lei 10639/03 deve ir além das datas comemorativas, ela deve construir uma educação das relações
étnico-raciais que possibilita aprendizagens entre brancos e negros, troca de conhecimentos e a
construção conjunta de uma sociedade justa e igual (BRASIL, 2004). A lei precisa cumprir seu papel
de, através da educação, reparar os danos históricos para com os negros e promover igualdade de
identidades e de direitos no Brasil. E, trabalhar com essas dimensões é muito maior do que
transformá-las em conteúdo ou temas transversais, é perceber como esses processos estão presentes e
se manifestam na esfera social e na escola (GOMES, 2005).

A escola precisa avançar enquanto instituição e, para isso, ela precisa ampliar o processo educacional
e entende-lo formado por outras dimensões como ética, diversidade, identidade e etc. A ênfase dada
a aquisição de saberes e conteúdos tem que dar espaço ao humano, constituído de diferenças,
emoções e valores. As legislações demonstram através de sua amplitude que a questão racial deve
passar pela ação docente, gestão escolar, currículo, projeto político e pedagógico da escola (PPP) e
ser refletida em todos os momentos educacionais. O tema precisa estar presente na formação de
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professores, acompanhado de exemplos de práticas concretas que possam possibilitar uma mudança
real de valores e novas práticas pedagógicas. Quanto aos materiais didáticos, analisar o material
existente ou ler novos documentos sobre diversidade, não é suficiente, é preciso refletir sobre os
valores que estão por trás do material, para enfim construir novas práticas (GOMES, 2005;
MACÊDO, 2016).

Todas essas considerações sobre como as questões raciais deveriam estar refletidas na educação
perpassam pelos fundamentos da educação antirracista que é baseada em crítica e em reflexões
intensas em relação a ideologias, textos e práticas presentes na escola. Para os princípios da educação
antirracista, as escolas são projetadas para manter as desigualdades raciais, sendo um reflexo da
própria sociedade. Dessa forma, é necessário desenvolver uma consciência de raça e racismo que vai
de encontro às compreensões normais das práticas escolares (HUSBAND, 2011).

Ao comparar educação antirracista com educação multicultural, Husband (2011), acrescenta que a
educação multicultural está voltada para o desenvolvimento de habilidades voltadas para o respeito, a
tolerância e a inclusão de aspectos como raça, gênero e classe nas decisões curriculares e
pedagógicas, reformando, para isso, as políticas atuais e antigas práticas aplicadas nas escolas. O
estudo desenvolvido pelo autor, se concentrou em defender a integração da educação antirracista nas
aulas de Estudos Sociais nos Estados Unidos para crianças da educação infantil. Segundo o autor, a
educação antirracista traria benefícios para as crianças da educação infantil, equipando-as com
ferramentas sociais e linguísticas capazes de identificar, desconstruir e contrapor informações raciais
enviesadas adquiridas dentro da escola ou fora dela. Além disso, as crianças seriam empoderadas
com ferramentas necessárias para responder ao racismo de modo construtivo (HUSBAND, 2011).

Ainda com relação a importância de se construir uma educação racialmente crítica e antirracista, o
autor Glass (2012), definiu posições sobre as questões de raça e racismo com o objetivo de contribuir
para um engajamento mais profundo nas lutas internas e externas para a superação do racismo. A
primeira posição é sobre a supremacia racial, esta afirma que a superioridade de uma raça sobre a
outra está fundada em algumas características biológicas das pessoas. A cegueira racial, ignora a raça
e defende que, dessa forma, está garantindo os direitos individuais e não de grupos. Esta posição é
semelhante a “colorblind” citada anteriormente no estudo de Husband (2011) e mascara, através de
uma aparente cordialidade, um medo do branco de, ao perceber a raça, ser tomado como racista. A
terceira posição é a sensibilidade racial, que reconhece a importância social da raça, mas considera
que as pessoas devem ser tratadas de maneira igual com justiça e responsabilidade. É nesse ponto
que entram os exemplos de educação multicultural, esta prestou um grande serviço à sociedade ao
introduzir cores nas escolas e ao enfatizar o entendimento das diferenças e o conhecimento das
próprias origens culturais. Mas ainda falha na abordagem dos conflitos entre os grupos e em como
isso impacta na organização social (GLASS, 2012).

As últimas posições definidas pelo autor Glass (2012) estão ligadas a crítica racial e ao antirracismo.
Segundo o autor, quanto mais próxima a educação estiver dessas últimas posições, mas próxima
estará das lutas de superação do racismo. O racismo considera raças diferentes onde só existe uma, a
raça humana. E, além de criar essas raças distintas, mantém as pessoas distribuídas dentro delas,
através de um processo de ordenamento que distribui benefícios e privilégios sociais. O olhar é
diferente, onde as outras posições enxergam raças, a perspectiva racialmente crítica e o antirracismo
enxergam processos de formação de identidade. A educação racialmente crítica e antirracista tem um
comprometimento sério e estratégico de transformar vidas e a sociedade eliminando o racismo, para
isso, todo o programa educacional deve estar sintonizado com esse processo. O programa de
formação docente deveria promover ambientes de aprendizagem na educação básica de forma a
combater o estereótipo racial e proporcionar um currículo relevante às experiências de todos. Para os
alunos, este deveriam estudar a formação racial como um aspecto da produção histórica e os
processos que inibem as identidades, seriam estudados, revelados e descontruídos. Sendo assim, a
educação antirracista, através da integração dos ambientes de aprendizagens das escolas,
universidades e outros processos educativos, ajuda a sociedade a deixar de lado uma política de culpa
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racial e se voltar para a responsabilidade em combater o racismo (GLASS, 2012).

A escola tem um importante papel no combate ao racismo e na eliminação das discriminações de
qualquer natureza. Através do acesso à conhecimentos científicos, à registros culturais diferenciados
e trocas de conhecimentos entre todos os membros da comunidade educativa, a escola pode
proporcionar a conquista de uma racionalidade no que diz respeito as relações sociais e raciais,
indispensáveis para a construção de espaços mais democráticos e igualitários. O processo educativo
também pode funcionar como uma emancipação dos grupos discriminados e uma via de acesso para
o resgate da autoestima das crianças negras, pois pode se tornar um lugar de encontro das diferenças
étnicas e de embate, se tornando um instrumento eficaz para a prevenção do racismo e para a não
incorporação do preconceito pelas crianças negras (MENEZES, 2012; BRASIL, 2004).

Considerações finais

No decorrer deste estudo foi possível perpassar pelos principais conceitos relacionados à temática
racial, além de poder entender como as relações raciais são compreendidas e manifestadas no espaço
escolar e o papel da escola no combate ao racismo. A partir disso e analisando o contexto atual, cabe
destacar algumas questões: A escola tem cumprido sua função social de combater o racismo? A
escola tem formado cidadãos racialmente críticos e empoderados, dispostos a transformar a realidade
do racismo na sociedade brasileira?

Ficou claro, a partir da leitura do artigo que, para responder positivamente à essas questões, um
longo caminho precisa ser percorrido. Este, compreende desde à formação de professores, passando
pelo reconhecimento do racismo no espaço escolar, analisando de forma crítica como ele está
presente nas relações e nos materiais que compõem a escola, reconstruindo e valorizando o processo
de identidade racial, até uma formação que envolva todos os envolvidos na escola juntamente com a
comunidade.

Combater o racismo, não tolerar e prevenir atitudes discriminatórias e preconceituosas, reeducar as
pessoas sobre as relações étnico-raciais não é tarefa exclusiva da escola e da educação. Esse
processo, para ser realmente efetivo, depende de uma transformação mais profunda na forma como
são pensadas as questões raciais e deve compreender todas as instituições sociais. Mas, na escola
perpassam também as desigualdades e discriminações presentes e enraizadas em nossa sociedade e
ela pode sim, se constituindo como um espaço democrático, contribuir para a transformação de uma
sociedade mais justa e igualitária.

Espera-se que essa revisão teórica seja uma contribuição para a produção de conhecimento sobre as
questões raciais e a escola, além de um ser um suporte teórico para fomentar discussões sobre essa
temática, sugerir novas práticas pedagógicas, além de suscitar novos estudos e intervenções que
possam aproximar as escolas brasileiras cada vez mais de um modelo antirracista.
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