
As relações raciais no 
ambiente escolar 

Quando a cantora Elza Soares 
entoa, com vigor, o refrão ini

cial da composição A carne, de Seu 
Jorge, Marcelo Yuca e Wilson Ca-
pellete, revela, com clareza, uma 
das percepções do retrato das rela
ções raciais no Brasil: A carne mais 
barata do mercado é a carne ne
gra. E segue cantando: Que vai de 
graça pro presídio / E para debaixo 
de plástico / Que vai de graça pro 
subemprego / E pros hospitais psi
quiátricos / A carne mais barata do 
mercado é a carne negra. 

A música expressa, na visão dos 
citados autores, uma face da de
sigualdade racial existente em 
nossa sociedade e decreta a 
importância da participação do 
negro Que fez e faz história I 
Segurando esse país no braço. 

Na interface educação e políticas 
sociais afirmativas, observa-se: 
"A emergência de políticas so
ciais afirmativas orientadas para 
a raça, especialmente no campo 
da educação, é provavelmente a 

causa principal da crescente im
portância dada aos estudos que 
unem os temas raça e educação 
nas Ciências Sociais brasileiras 
nas últimas décadas, tanto no 
ponto de vista político quan
to social (BARBOSA, 2005)". Na 
concepção de alguns autores, 
tais políticas, originárias de ter
ras estrangeiras, teriam o efei
to de ferir a singularidade das 
relações raciais no Brasil. Para 
outros, tais medidas sinalizam 
para a possibilidade de reversão 
do quadro histórico de desigual
dades entre os grupos raciais no 
país. 

A letra de A carne se presta como 
reflexão e inspiração de diferen
tes linguagens de luta ao des-
construir o mito da democracia 
racial na sociedade brasileira e 
revelar a luta dos negros: Mas 
mesmo assim / Ainda guardo o 
direito / De algum antepassado 
da cor / Brigar sutilmente por 
respeito / Brigar bravamente 
por respeito / Brigar por justiça 
e por respeito / De algum ante
passado da cor / Brigar, brigar, 
brigar. 

Sobre o contexto da briga (luta) 
dos negros pela afirmação dos 
seus direitos e pelo reconhe
cimento de sua importância 
social, Antonia dos Santos Gar
cia afirma: "A história é quase 
sempre contada pelos vence
dores, restando fragmentos da 
história dos vencidos, que pode 



ser recuperada pela c iência e 
pelos movimentos sociais". O 
folheto de produção coletiva 
do Departamento de Trabajo 
Ideológico Del Partido (DTIP) da 
República Popular de Moçambi
que, em 1978, afirma: "Duran
te a longa d e n o m i n a ç ã o colo-
nial-facista em nosso país , a 
história da África, a história do 
nosso continente, onde se en
contra a República Popular de 
Moçambique, foi apresentada 
como se tivesse início com a 
chegada dos europeus em ter
ras africanas...". 

"O mesmo aconteceu ao longo 
de nossa história, em todas as 
suas fases, já que não fizemos 
nenhuma revolução. É relevante 
destacar que somente em 2003 
foi aprovada a Lei 10.639/2003, 
que garante o ensino da história 
da África nos níveis de ensino 
elementar e médio , que atin
gem as primeiras gerações de 
estudantes". 

A referida lei, no que diz respei
to à educação , foi importante 
vitória do Programa Estratégico 
de Ações Afirmativas menciona
do, alterando a Lei de Diretri
zes e Bases da Educação Nacio
nal (Lei 9394/1996), para fixar 
a obrigatoriedade do ensino de 
história e cultura afro-brasilei
ras e africanas, com o objetivo 
de promover uma mudança nos 
discursos, raciocínios, lógicas, 
gestos, posturas, modo de tra
tar as pessoas negras, a partir 
da disseminação da história e 
cultura africanas, buscando-se, 
especificamente, desconstruir o 
mito da democracia racial na 
sociedade brasileira; mito este 
que desconsiderou as desigual
dades seculares que a estrutura 
social hierárquica cria com pre
juízos para os negros. 

Atualmente, como pesquisador, 
pretendo investigar as possíveis 
situações de discriminação racial 
no âmbito do Ensino Fundamen
tal e Médio das escolas públicas 
e privadas, bem como a efetiva
ção da política de afirmação e 
valorização do negro em nossa 
sociedade. 

É que, na perspectiva do reco
nhecimento de crianças e ado
lescentes como seres humanos 
em fase de formação, torna-se 
imprescindível investigar as pos
síveis contribuições para a for
mação de novas gerações, que 
tenham não apenas seus direitos 
assegurados, mas também a per
cepção da importância do direi
to dos seus semelhantes. 

Neste contexto, os negros tam
bém devem ter assegurados jus
tiça e iguais direitos sociais, ci
vis, culturais e econômicos, bem 
como valorização da diversidade 
daquilo que distingue tais seres 
humanos dos outros grupos que 
compõem a população brasileira. 
E isso requer mudança nos dis
cursos, raciocínios, lógicas, ges
tos, posturas, modo de tratar as 
pessoas. 

É preciso enfrentar a temática 
da discriminação racial na pers
pectiva de chamar a atenção 
das instituições de ensino e dos 
profissionais da educação para a 
área do Direito, especialmente 
no que se relaciona à educação, 
lembrando que não basta co
nhecer o Direito sob o ponto de 
vista restrito do plano de um Es
tado Constitucional. Logo, não 
basta, por exemplo, o compro
misso formal do cumprimento da 
Lei 10.639/2003, pois a questão 
central, no que se refere aos 
negros, não se resolverá apenas 
com lições formais de história e 

cultura afro-brasileira, mas sim 
com o real comprometimento 
dos profissionais da educação 
com políticas educacionais e es
tratégias pedagógicas de valori
zação da diversidade, a fim de 
superar posturas preconceituo
sas de cunho étnico-racial. 

O estudo da interface racismo e 
educação oferece a possibilida
de de se compreender a múltipla 
dimensão da questão: a educa
ção como grande reprodutora do 
racismo vigente, mas também 
como espaço de transformação 
do racismo estrutural à medida 
que sejam tomadas providências 
para o reconhecimento do pro
blema e, em consequência, para 
a sua erradicação em toda a es
trutura social. 

Por fim, dentro da perspectiva 
que este artigo pretende pro
vocar, um dos atuais desafios 
do mundo seria, sem dúvida, a 
multiculturalidade em que vi
vemos e a difícil aceitação do 
"diverso" como sujeito de direi
tos. Essa tarefa parece cada vez 
mais complexa, principalmente 
quando se coloca a natureza hu
mana frente a um quadro global 
de crise política, econômica e 
social. 

Sua escola cumpre formalmente 
a lei? Mantém posturas precon
ceituosas de cunho étnico-racial? 
Ou efetivamente é compromis
sada com a adoção de políticas 
educacionais e de estratégias 
pedagógicas de valorização da 
diversidade? 
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