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RESUMO   

Trata de uma pesquisa sobreo racismo na sociedade brasileira no âmbito educacional e 

legislativo. Sua premissa é que o racismo velado na sociedade impossibilita ou dificulta a 

ascensão social da população negra por meio da educação e a hipocrisia da sociedade 

quanto às criticas que apresentam sobre a atual política de cotas enquanto ignoram, por 

exemplo, a porcentagem de negros no sistema carcerário, da mesma forma que renegam 

a questão racial, suas conseqüências no país e seus problemas sociais. A metodologia 

seguiu referenciais teóricos e documentais para análise da atual situação brasileira. E as 

fontes de estudo incluem estatísticas do IBGE, registros de ocorrências de crime de 

racismo informados e disponibilizados pela Polícia Civil dos Estados de Minas Gerais, 

Santa Catarina, e São Paulo. A análise dessas fontes seguiu referencial 

teóricometodológico e dialético. Assim os resultados da pesquisa apontam que a sociedade 

hegemônica brasileira a partir da perspectiva educacional, da educação infantil até o 

ensino médio, não se é tratado como meio ou artifício a educação como recurso para 

combater o racismo que vivenciamos ou presenciamos na sociedade, apenas encobertam 

ou reprimem a possibilidade de se trabalhar de forma eficaz a conscientização desse 

problema social, deixando a mercê os problemas enfrentados pela população negra.  
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1. INTRODUÇÃO   

Este trabalho provém da pesquisabibliográfica após analises e discussões sobre 

nosso descontentamento com a atual conjuntura política antirracista do país no contexto 

educacional buscando discutir a implementação da Lei 10.639/03 e a educação enquanto 

artifício de combate ao racismo. A pesquisa em questão utilizou-se como metodologia e 

fonte documentos como a legislação atual, convenções das Organizações das Nações  
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Unidas (ONU) com arcabouço teórico-metodológico e nas fontes de estudo incluem 

estatísticas do IBGE, registros de ocorrências de crime de racismo informados pela Polícia 

Civil dos Estados de Minas Gerais, Santa Catarina, e São Paulo.    

Iniciamos a pesquisa realizando uma analise do contexto sobre o racismo no Brasil, 

as conquistas históricas do movimento negro, a promulgação das leis que fortaleceram e 

possibilitaram melhores meios para o combate ao racismo. Em segundo momento 

realizamos uma analise sobre as políticas educacionais étnico-racial e por fim analise da 

esfera educacional do país diante a Lei 10.639/03.    

Portanto, apresentaremos a pesquisa realizada e as reflexões levantadas a partir 

deste trabalho em tópicos.    

2. RACISMO NO BRASIL   

Os negros foram forçados à escravidão durante séculos por diferentes sociedades 

no mundo todo. Apesar de hoje ser considerada como um ato intolerável, ainda existem 

vestígios que foram deixados pelo período da escravidão. A desigualdade, preconceito, 

segregação são exemplos das situações enfrentadas pela população negra atual. Sendo 

questões das principais pautas levantadas na atualidade, afim de discutir, conscientizar e 

diminuir estes problemas sociais. Não podemos negar que    

Com toda essa realidade vivida pelos africanos no Brasil desde o século XVI, 

muito embora tenham sofrido diversas hostilidades, adversidades perpetradas 

pela violência institucional patrocinadas pelo sistema da escravidão e pelos 

escravizadores que conquistaram o Brasil, foram eles que construíram a 

civilização brasileira, na medida em que colonizaram esta sociedade como 

disse o jesuíta André João Antonil: "Os escravizados são as mãos e os pés do 

senhor de engenho, porque sem eles não é possível fazer, conservar e aumentar 

fazenda, nem ter engenho corrente" (BOSI, 1993, p.162 apud FONSECA, 

2008, p.43)   

Há quem defenda que somos todos iguais, que não existe uma distinção de raça 

vez que pertencemos todos a uma única, que seria a humana, porém vale ressaltar que esse 

pensamento aplica-se somente ao ramo da ciência biológica. Quando falamos sobre raça 

estamos nos referindo aos conceitos sociológicos e históricos, por isso a importância da 

retrospectiva histórica para análise e compreensão do contexto social atual.    
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Por muito tempo quiseram vender a imagem de um país livre de racismo, 

igualitário, mas os movimentos negros e as ações de protesto apontavam que a situação 

era bem diferente, o que tínhamos na verdade era e ainda é um racismo mascarado.  Surge 

então a necessidade de criação de Leis e políticas públicas voltadas para a proteção e 

redução de desigualdades, assim o Estado reconhece as patologias da sociedade, porém 

proveniente de lutas sociais cravadas, pois, como sustenta Moura (2010, p.22) que a 

cidadania emerge de uma luta histórica pelos direitos sociais, políticos e civis e afirma   

(...) que no Brasil, a doação dos direitos sociais, em vez da conquista dos 

mesmos, fez com que estes fossem compreendidos pela população como um 

favor, colocando os cidadãos em posição de dependência perante seus líderes.  

(MOURA, 2010, p. 22)   

A Lei 7.716 de 1989 visa tipificar como crime qualquer ato resultante de 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. É possível notar que a 

referida lei reflete o que está disposto na Constituição Federal de 1988 no que diz respeito 

a necessidade de se assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana que está previsto 

do artigo1º, III da CF:   

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos:   
I - a soberania;   
II - a cidadania;   
III - a dignidade da pessoa humana;   
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.   
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.   

O artigo 5, XLII da Constituição Federal (1988) antes mesmo da criação da Lei de 

racismo já trazia em seu texto a criminalização de tal ato e previu punições mais severas 

a quem praticasse.   

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:   
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito 

à pena de reclusão, nos termos da lei;   
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Mesmo com esse aparato jurídico é possível notar que ainda não é assegurado à 

população negra plena igualdade. A sociedade brasileira é composta por 53% de pessoas 

negras, ou seja, mais da metade, nesse cenário o que se espera é que os índices sejam 

divididos proporcionalmente entre negros e brancos, mas não é o que vemos diariamente.    

A educação é exemplo dessa desigualdade. Um estudo publicado pela ONG inglesa 

OXFAM (Oxford Committee for FamineRelief ) em setembro de 2017 mostra que o 

percentual de negros sem nenhum tipo de instrução era de 18% enquanto para brancos 

esse percentual era de 12% no final do ano de 2016 no Brasil.   

Esse mesmo estudo levanta a problemática da disparidade de rendas. Sendo levada 

em consideração toda a renda, em 2015 brancos ganhavam em média o dobro do que 

ganhavam pessoas negras. Em 20 anos o rendimento médio de negros passou de 45% para 

57% se comparado ao que pessoas brancas recebem, de acordo com isso caso seja mantido 

o mesmo ritmo, somente em 2089 ocorrerá a equiparação de renda entre ambos.   

Conformedados estatísticos oferecido pela Secretaria de Estado da Segurança 

Pública de Santa Catarina, os números de registros de crimes de racismo nos últimos 03 

anos no Estado vêm diminuindo, mas ainda é uma realidade que precisa ser enfrentada.   

   
Historicamente nosso país é primitivo em relação a representatividade racial sendo 

o último país do ocidente a abolir a escravidão. A ONU reconhece que o Brasil é um país 

racista e esse problema envolve esferas políticas e sociais, o assunto precisa ser debatido 

e preconceitos combatidos.   
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3. POLÍTICA EDUCACIONAL ÉTNICO-RACIAL   

As relações étnico-raciais tornaram conteúdo exigido nas escolas, incluído no 

currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da presença da temática "História e  

Cultura Afro-Brasileira e Africana”. A Lei 10.639 de 2003 da qual falaremos brevemente 

é o primeiro marco legal para se trabalhar sobre o assunto, porém ela não abordava as 

questões indígenas, tornando assim necessário a criação posteriormente da nova Lei 

11.645 de 2008. Essas leis não são apenas instrumentos usados para combate à 

discriminação, uma vez que são vistas como ações afirmativas e caracterizam a escola 

como um local onde são formados cidadãos, sendoportanto, relevante proporcionar a 

valorização das bases culturais brasileiras.   

Essa inclusão feita na grade curricular das escolas tem como objetivo ensinar 

através da história africana e não ter somente a visão Eurocêntrica que nos é ensinada há 

tempos sobre a história do período de escravidão, tem o intuito de valorizar a cultura 

africana mostrando a diversidade cultural do povo, incluindo a luta dos negros no Brasil 

"resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinente 

à História do Brasil". (BRASIL, 2003)   

Em 21 de novembro de 1965 foi assinada a Convenção da Organização das Nações 

Unidas sobre eliminação de todas as formas de discriminação racial, a qual o Brasil se 

tornou signatário somente em 1966.   

Os Estados Partes (países que aderiram a Convenção da ONU) se comprometeram 

a criar políticas capazes de erradicar a discriminação racial em todas as suas formas e 

promover o entendimento entre todas as raças. Além disso chamam atenção para os 

direitos iguais a educação, cultura, informação, opinião, religião, dentre outros.   

Em 1996 foi promulgadaa Lei de Diretrizes de Bases-LDB (9.394/1996) com 

objetivo conforme consta em seu Artigo 1º § 1º disciplinar a educação escolar, que se 

desenvolve, predominantemente por meio do ensino, em instituições próprias, 

regulamentando a organização escolar do país. Alguns princípios do ensino são tidos  

como alicerce na lei, sendo necessário destacar os três mais relevantes para nossa 

pesquisa:  Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  III - pluralismo de ideias 
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e de concepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; XII - consideração com a 

diversidade étnico-racial.   

A LDB 9394/96 foi modificada pela Lei 10.639/2003, incluindo artigos relevantes 

ao combate do racismo. Além disso, essa mesma Lei em seu artigo 79-B estabelece que 

deve ser incluído no calendário escolar o dia 20 de novembro como Dia Nacional da 

Consciência Negra,    

Nossa Constituição Federal mais uma vez traz em seu rol de artigos a abordagem 

sobre o tema:   

Art. 242. O princípio do art. 206, IV, não se aplica às instituições educacionais 

oficiais criadas por lei estadual ou municipal e existentes na data da 

promulgação desta Constituição, que não sejam total ou preponderantemente 

mantidas com recursos públicos.   

§ 1º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro.   

Um dos objetivos que se pretende alcançar com essas políticas educacionais étnico-

raciais é a mudança na sociedade que poderá ocorrer através de alterações dos conceitos 

atuais, passando assim a formar concepções positivas sobre a cultura afro e 

indígena.Kizerbo (2010, p.56) afirma que   

A história é uma fonte na qual poderemos não apenas ver e reconhecer nossa 

própria imagem, mas também beber e recuperar nossas forças, para prosseguir 

adiante na caravana do progresso humano. Se tal é a finalidade desta História 

Geral da África, essa laboriosa e enfadonha busca, sobrecarregada de exercícios 

penosos, certamente se revelará fecunda e rica em inspiração multiforme. Pois 

em algum lugar sob as cinzas mortas do passado existem sempre brasas 

impregnadas da luz da ressurreição.   

Até hoje quando discutimos sobre cotas para ingresso em ensino superior, seja em 

qualquer meio, existem divergências sobre o assusto. Há quem defenda não ser justo 

estabelecer cotas para negros e índios, uma vez que todos são iguais e supostamente 

possuem as mesmas condições intelectuais. Como já é conhecido após tantos estudos já 

realizados, as condições que um determinado indivíduo enfrenta em sua primeira infância 

são fundamentais para seu desenvolvimento, não é certo dizer que uma criança que teve 

acesso as melhores escolas e materiais de ensino, viveu em um ambiente familiar estável 
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e pôde durante toda sua vida se dedicar somente aos estudos concorre igualmente com 

uma criança que viveu o lado antagônico dessa realidade.   

LEI 10.639/03   

No texto "O confinamento racial do mundo acadêmico brasileiro" Carvalho   

(2006, s/p) nos traz a reflexão de que    

O primeiro passo para qualificar a discussão é produzir um censo étnicoracial 

de todas as nossas instituições superiores de ensino e pesquisa, para produzir, 

em seguida, diagnóstico e análise minuciosa da história de cada instituição em 

busca de indícios da existência de mecanismos que podem ter sido (e 

provavelmente foram) acionados até hoje para impedir aos negros o ingresso 

na docência e na pesquisa. Enquanto não enfrentarmos nossa ignorância, não 

poderemos ir além da mera identificação dos sintomas do confinamento racial 

acadêmico brasileiro.   

O Brasil como país que abriga a segunda população negra mais numerosa no 

mundo ter apenas 34% de alunos negros entre 18 e 24 anos do total de alunos de ensino 

superiorde acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

referentes a 2015. Em contrapartida, 64% da população carcerária no Brasil é composta 

por negros. Questionamos então, por que apenas as cotas incomodam? Ressaltando que    

A África subsaariana, principalmente, foi desprezada pelas sociedades 
e sistemas de ensino ocidentais aparentemente pela idéia de que ela 
fosse destituída da escrita. Essas sociedades e grupos sociais, étnicos, 
sexuais e religiosos precisam ser estudados, pois têm e estão na história 
(KIZERBO, 1982apud Fonseca 2008).   

A sociedade brasileira fortemente hegemônica traz em essência raízes do 

eurocentrismo, negando sua diversidade cultural, social, econômica, racial e que “o 

continente africano além de ser o berço da humanidade é, também, o das civilizações” 

(FONSECA, 2004, p. 60 apud FONSECA, 2008, p.29), impossibilitando a efetivação de 

políticas publicas que diminuem ou erradicam o racismo que vivenciamos/presenciamos 

diariamente.  De acordo com o Programa Nacional de Direitos Humanos: “Racismo é uma 

ideologiaque postula a existência de hierarquia entre os grupos humanos” (BRASIL, 

1998a, p. 12).   
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Na educação brasileira presenciamos questões que se ausentam no combate ao 

racismo, como Francisco Jr. (2008, p. 404) elucida:    

Em um belíssimo trabalho, Cavalleiro (2005) pesquisou três escolas públicas 

de Ensino  Fundamental também na cidade de São Paulo. Tal estudo envolveu 

professores, coordenadores pedagógicos, diretores, funcionários operacionais, 

alunos e familiares. O estudo conclui que os profissionais envolvidos no 

processo de escolarização apresentam um pensamento no qual:   
. A existência de racismo é negada;   
. Não se reconhecem os efeitos negativos prejudiciais do racismo para os 

negros;   
. Não se reconhecem aspectos negativos do racismo também para os brancos; . 

Não se buscam estratégias para a participação positiva da criança negra, mesmo 

que se reconheça a existência de atos discriminatórios.   

Analisando do ponto de vista sobre a educação enquanto possibilidade de 

transformação social percebemos que quando negamos a existência do racismo deixamos 

fragilizados os alunos que são vítimas sem apoio da instituição e deixamos permeado 

atitudes racistas quando não tratado como conceito e possibilidade de conscientização 

dentro do ambiente escolar, a partir da educação formal, mesmo após a promulgação da 

Lei 10.639/03 ainda presenciamos o racismo dentro dos muros da escola.   

Assim, conseguimos através de lutas sociais leis que fortalecem a luta contra o 

racismo porém   

Se por um lado existe o aparato da legalidade e das intenções, por outro, nos 

deparamos com as dificuldades e despreparo de educadores para efetivar tais 

propostas. “Professores alegam não ter recebido qualquer tipo de orientação 

pedagógica sobre a questão racial no Brasil por ocasião de seu curso de 

formação profissional” e continuam tratando a questãoracial e a diversidade 

humana, como um conteúdo de história e de artes, de caráter efêmero, sem 

assegurar uma abordagem contínua e transversal. (SILVA Jr., 2002, p.33)   

A população negra enfrenta resistentes obstáculos que o racismo velado infere, 

desde a educação infantil até o ensino superior. Com a implementação das cotas, houve a 

possibilidade de aumentodos números de alunos negros ingressantes em universidades 

públicas e isso causou certa revolta na população (branca), esta que diariamente se nega a 

assumir o racismo que pratica e fortalece em seus âmbitos sociais.   

Atualmente, a melhor frase popular que pode elucidar a questão de cotas é que “A 

Casa Grande surta quando a Senzala aprende a ler” (autor não identificado) e isto traz em 
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suma a ideia de como as cotas incomodam e como estão possibilitando representatividades 

para a população negra brasileira no mundo acadêmico e sua importância.    

4. CONCLUSÕES FINAIS   

Diante do exposto concluímos que entender a cultura afro e a sua contribuição para 

a formação da nossa sociedade é fundamental, uma vez que, a sua colaboração para a 

construção da personalidade brasileira que conhecemos hoje é evidente e se mostra 

presente em nossas músicas, culinária, língua e etc. Assim, faz-se necessário o ensino de 

forma que valorize a ancestralidade e suas riquezas submersas em nossa população.   

Além disso, o conhecimento desse multiculturalismo pode ser a abertura de 

possibilidades para minimizar a dificuldade de conviver com as diferenças de pensamento, 

religião, etnias e também uma ferramenta de suma importância para combater o racismo 

percebido e comprovado de nossa sociedade, reconhecendo o pluralismo presente na 

sociedade e seus valores.    

Enquanto a população negra não tiver seu valor e importância 

inteiramentereconhecidos e representados, seremos uma sociedade fadada ao fracasso e 

com o racismo em sua essência, por não ser capaz de reconhecer parte de suas próprias 

origens e aceitar a relevância dos conhecimentos absorvidos a partir da cultura africana. 

Um povo que nega ao seu passado e suas atitudesse recusando a evoluirtende ao insucesso.   

As políticas de ações afirmativas, com o objetivo de corrigir desigualdades raciais 

permeadas no âmago da sociedade brasileira atual, visam à perspectiva de 

reconhecimento, fortalecendo questões como noção de cidadania. Porém, como afirmar a 

diferença garantindo a igualdade? Analisar a partir do uni e do diverso? Como aduz Fraser 

(2007, p. 107) o não reconhecimento significa subordinação social no sentido de ser 

privado de participar como igual na vida social. Reparar a injustiça certamente requer uma 

política de reconhecimento e que sejam implementadas, reguladas e efetivadas de modo 

que seus objetivos sejam alcançados.     

A luta destes grupos por essas políticas educacionais não é somente por igualdade, 

mas também pelo direito de serem diferentes e pela valorização de sua identidade. E assim 

é necessário pensar em como isso se aplica em sala de aula visto que os professores em 
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sua formação não abarcam questões sobre a diversidade, sendo necessário primeiro um 

trabalho com os professores, pensando na formação continuada, uma vez que em sua 

graduação não convergem sobre noção acerca da diversidade e pluralismo, após isso então 

trabalhar de fato as questões de reconhecimento identitário.   
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