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Resumo: 
 
O presente artigo “Dificuldades das universidades brasileiras para 
implementarem uma educação antirracista no currículo de suas licenciaturas” é 
parte das reflexões dos autores acerca do processo de implantação da 
disciplina de Educação Étnico-Racial no Ensino Superior, referenciado em 
pesquisa empírica e bibliográfica. Através da Resolução nº 1, de 17 de junho 
de 2004, o Conselho Nacional de Educação regulamentou a forma que poderia 
colocar em prática a Lei 10.639/03, ficando na competência das referidas 
Instituições a formação dos futuros professores. O presente trabalho tem por 
objetivo demonstrar que velhos conceitos racistas persistem no mundo 
acadêmico, impedindo a efetivação de uma educação antirracista. A questão 
norteadora que desejamos responder é: “Em que medida concepções racistas 
que vicejaram no final dos séculos XIX e início do XX poderão influenciar os 
cursos superiores de licenciatura a não adotarem a disciplina de Educação das 
Relações-Raciais ou Diversidade Racial”? Entende-se que ao trabalhar com 
“educação das relações étnico-raciais” o professor deverá estar preparado para 
intervir positivamente em situações que fazem parte do cotidiano da sociedade, 
da escola e da sala de aula. 
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1. A educação de negros um valor almejado, nem sempre alcançado  
 

Ao recorrermos à legislação educacional que contemplasse 

escravizados ainda no Brasil Colônia, encontramos o Decreto 1331 A de 13 de 

fevereiro de 1854, que se refere à reforma do ensino primário e secundário do 

Município da Corte, assinado pelo Ministro e Secretário de Negócios do Império 

Luiz Pedreira do Couto Ferraz. Fixava a obrigatoriedade do ensino dos 5 aos 

15 anos, regulamentava desde as funções do inspetor geral, as competências 

dos professores, até os conteúdos a serem trabalhados. 

Deste decreto, destacamos o Art. 69 onde consta quem não será 

admitido na escola:  

§1º. os meninos que padecem moléstias contagiosas;  

§2º. os que não estiverem vacinados; 

§3º os escravos. 

A lei diz que meninos portadores de doenças contagiosas, não 

vacinados e escravos estão proibidos de irem à escola. O fato de o decreto 

1331/1854 proibir o acesso de escravos à escola não significa que crianças 

negras não frequentassem escola naquele período. Há uma série de pesquisas 

demonstrando a presença de estudantes negros na escola, o que não significa 

que a educação se realizasse isenta de racismo, estereótipos ou com sucesso, 

isto é, com conclusão de cursos, uma vez que estudantes negros acessam o 

mundo do trabalho muito cedo. 

Mesmo no período escravista, a educação era pensada como 

possibilidade de emancipação social, como se verifica em algumas histórias de 

negros que buscavam assegurar que seus filhos estudassem, como foi o caso 

do tropeiro Custódio Júnior, que na metade do século XIX, fixou residência na 

cidade de Campinas, fundando o Colégio Perseverança, destinado a moças da 

elite local, subsidiando os estudos para algumas estudantes negras. Dona 

Balbina, esposa de Custódio, era alfabetizadora, havia também as filhas 

professoras Bernardina e Balbina.  O colégio encerrou suas atividades em 

1876, e as professoras foram incorporadas à rede pública. A descendência do 

antigo tropeiro constituiu uma conhecida família de professores negros de 

Campinas, destacando-se o professor da Universidade de São Paulo, Antonio 

Ferreira Cesarino Junior (1906-1992), um caso de estudos e análises sobre a 



educação enquanto possibilidade de superação das desigualdades, pesquisa 

realizada por Barbosa (1997).  

Em 1867, o jurista Perdigão Malheiros preocupado com as 

consequências da Lei do Ventre Livre, se perguntava “que educação deverão 

receber essas crianças que se tornarão os futuros cidadãos do Império, uma 

vez que no Art. 7 º da Lei constava que as crianças filhas de escravizadas, 

nascidas após a publicação da lei seriam livres, mas ficariam em poder dos 

senhores das mães que as criariam e sempre que possível, ofereceriam a 

instrução elementar. Se a responsabilidade pela criação dessas crianças seria 

dos senhores que sempre que possível proporcionariam educação, essa 

educação seria ocasional, contudo Fonseca (2001, p.13-14) vê na expressão 

“sempre que possível” uma brecha que futuramente poderia se abrir para 

normatizar a educação dos libertos, antevendo sua importância, apesar de que 

os senhores de escravos viam essa responsabilidade como um problema que 

não desejavam assumir. 

Na região de Cuiabá, atual estado do Mato Grosso, também há registro 

da preocupação com a educação de crianças negras livres, logo após a Lei do 

Ventre Livre, em que a elite local via na educação um meio de combater a 

barbárie e para inserir esses alunos na sociedade e no mundo do trabalho, 

como atestam as pesquisas de Sá e Miranda (2011).  

O mesmo Fonseca (2007) analisando a documentação censitária da 

população mineira, de 1831, traçou o perfil racial das escolas mineiras, 

constatando a presença majoritária de alunos negros, classificados como 

negros, pardos, crioulos ou cabras, comprovando assim o quanto a instituição 

escola era acionada por esse grupo étnico com objetivo de afirmação no 

espaço social. A presença de negros na escola é importante, pois derruba a 

explicação sociológica de que negros ficaram à margem da sociedade por não 

terem valorizado a escola. Hoje, as pesquisas comprovam o contrário: - não! 

Crianças negras iam, sim, a escola.  

No período pós-abolição a educação não saiu de pauta e organizações 

negras, tomaram para si a tarefa de priorizarem de alguma forma, entre suas 

metas, ações nesse sentido, como registra Dutra (2012, p.40).  Em 1930, José 

Correia Leite fundou a Frente Negra Brasileira (FNB), em que eram oferecidos 

cursos de alfabetização, foi criada uma escola, em que professores e alunos 



eram negros. A escola oferecia um currículo que contemplava a formação 

político-social, moral e cívica, música, línguas e história, para estimular o negro 

a continuar seus estudos. Abdias do Nascimento foi um intelectual negro que 

fundou o Teatro Experimental do Negro (TEN), na década de 40 e que aliado à 

formação em dramaturgia, destinado a militantes negros, oferecia curso 

complementar de alfabetização. Nesse grupo formaram-se os primeiros atores 

nacionais, como Haroldo Costa, Ruth de Souza, Léa Garcia, entre outros. 

A União dos Homens de Cor – UHC, criada em Porto Alegre, em 1943, 

tinha por finalidade, no prazo de 10 anos, erradicar o analfabetismo entre os 

negros e prestar assistência social a jovens estudantes negros, mantendo-os 

em cursos superiores, através da oferta de roupa, alimentação, livros para que 

pudessem concluir seus estudos, registra Domingues (2009, p.979). 

A criança negra carrega em suas memórias histórias de dor, resistência 

e superação a serem exorcizadas desde as primeiras experiências de convívio 

com grupos diferenciados. Recordo o dia em que decidi ser professora: minha 

mãe era lavadeira, eu devia ter uns 7- 8 anos, e costumava ajudá-la na entrega 

das trouxas de roupas, nas residências das patroas. Naquele dia, a patroa 

muito estressada, antes de conferir o rol, isto é, a relação das roupas, acusava 

a falta de um lençol amarelo. Assisti aquela situação vivenciada por Dona 

Lucila, minha mãe, constrangida. Chorei com ela, e jurei que não passaria pelo 

que ela passava. Ao deixar a residência, disse-lhe que queria estudar e ser 

professora! Minha mãe me abraçou e confirmou: - Você vai ser professora, 

filha!  

 

 

2. A Lei 10.639/03: Uma educação que dá visibilidade ao negro 

 

O fato de ter escolhido a profissão do magistério não me isentou de 

conviver com o discurso racista, o quê o estudante negro desde cedo aprende 

a conviver em sala de aula, na escola ou na sociedade envolvente. Lembro 

como se fosse hoje, dos olhinhos assustados do menino Romualdo ao gritar, 

do fundo da sala, à aluna que sonhava um dia se tornar uma boa mestra: - 

“Professora, ele está me chamando de Noite!” Foi chocante, eu tinha 16 anos, 

cursava o 1º ano da Escola Normal. O mês era setembro. O ano, 1967. Senti a 



angústia do educando e busquei uma saída pelo coração, analisando o que 

uma noite estrelada oferece aos olhos do espectador. Não sei se lucrei, só 

lembro que Romualdo acabou sorrindo. Jamais havia pensado em um 

problema e argumento nesses moldes. Hoje, os discursos se atualizaram, 

estão fluídos, com cores de pós-modernidade, bem mais agressivos, 

persistentes e reincidentes.  

O Movimento Social Negro (MSN) tem toda sua história ligada à luta 

contra o racismo e a discriminação e, a “Frente Negra Brasileira” (FNB), 

primeira organização negra com abrangência nacional, nos anos 30, fundou 

uma escola visando estimular o aluno negro ingressar no ensino superior, 

registra Ribeiro (2001, p. 32). Desde essa época os Movimentos Sociais 

Negros vêm indicando a necessidade de o Estado brasileiro garantir políticas 

públicas, com uma educação democrática e inclusiva, desenvolvendo 

conteúdos referentes à história da África, dos africanos, da contribuição dos 

negros na formação sociedade nacional, sua influência na cultura, nas artes, 

nas letras, na música, na literatura e assim por diante. Essas reivindicações, 70 

anos depois, passaram a ser atendidas com a homologação da Lei Federal 

10.639/03, que obriga o Ensino da História e da Cultura Africana e Afro-

Brasileira no sistema nacional de ensino, conteúdo a ser ministrado no 

currículo escolar, em especial, nas áreas de artes, literatura e história. Cinco 

anos depois, a legislação definiu comportamento semelhante para os 

conteúdos referentes à história e cultura dos povos indígenas, com aprovação 

da Lei 11.645/08, destacando-se ainda a inclusão no calendário escolar do Dia 

Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, a partir de 2003. 

Através da Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, o Conselho 

Nacional de Educação buscou regulamentar de que forma poderia ocorrer a 

implementação da Lei 10.639/03. Esta resolução, assinada pelo presidente do 

Conselho Nacional de Educação, entrou em vigor no dia de sua publicação, e 

dela, destacamos os artigos: 1º - § 1° - § 2°-§ 4° 

 
“Art. 1° A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a serem 
observadas pelas Instituições de ensino, que atuam nos níveis e 
modalidades da Educação Brasileira e, em especial, por Instituições 
que desenvolvem programas de formação inicial e continuada de 
professores. 



§ 1° As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de 
disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a 
Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de 
questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos 
termos explicitados no Parecer CNE/CP 3/2004. 
§ 2° O cumprimento das referidas Diretrizes Curriculares, por parte 
das instituições de ensino, será considerado na avaliação das 
condições de funcionamento do estabelecimento. 
Art. 4° Os sistemas e os estabelecimentos de ensino poderão 
estabelecer canais de comunicação com grupos do Movimento 
Negro, grupos culturais negros, instituições formadoras de 
professores, núcleos de estudos e pesquisas, como os Núcleos de 
Estudos Afro-Brasileiros, com a finalidade de buscar subsídios e 
trocar experiências para planos institucionais, planos pedagógicos e 
projetos de ensino. 
 

Apesar de o Marco Legal brasileiro prever a obrigatoriedade de 

conteúdos referentes à Educação das Relações Étnico-Raciais, isto é, à 

reeducação das relações entre negros e brancos, existe uma imensa 

resistência para o cumprimento dessa legislação e novembro, se transformou 

num verdadeiro martírio para os militantes do MSN, que são chamados para 

discorrer sobre o tema nos quatro cantos do município, em escolas, emissoras 

de rádio, televisão, associações comunitárias, sindicatos, jornais, etc. E a 

Semana da Consciência Negra virou mês, que se transmutou em Novembro 

Negro. Daqui a doze meses, o filme se repete. A nosso favor temos o trabalho 

do Tribunal de Contas do Estado que tem o papel de avalizar ou não as 

atividades realizadas pelos gestores públicos, que muitas vezes, apesar de 

inconsistentes, tentam enganar a si próprios, comprovando pseudo-atividades. 

 Entendemos que ao propor trabalhar com “educação das relações 

étnico-raciais” ou (re)educação como prefere a professora Petronilha Beatriz 

(2013, p. 86), o professor deverá estar preparado para intervir positivamente 

em situações que fazem parte do cotidiano da sociedade, da escola e da sala 

de aula de nossos alunos. Mas como o professor desempenhará essa função 

se as Instituições de Ensino ainda não conseguiram vencer suas próprias 

dificuldades e conservadorismo, se negando a ministrar a disciplina de 

Relações Étnicos Raciais?  

A Lei Federal 10.636/03 em 09/03/2016 completou 13 anos. A 

Resolução 1/2004/CNE/CPe as orientações para sua implantação completaram 

12 anos, sem esquecermos a que acrescenta a temática indígena, que já tem 7 

anos, período em que o mesmo CNE, através de seu Conselho Pleno (CP) 



colocou no centro do debate a temática da formação e valorização do 

profissional da educação. Desde setembro de 2012, o CNE1 vem 

reestruturando a Comissão Bicameral de Formação de Professores, a qual é 

constituída pelas Câmaras de Educação Básica e de Educação Superior, com 

objetivo de estabelecer as diretrizes para a formação dos profissionais do 

magistério para a educação básica e sua valorização profissional, culminando 

com a elaboração e aprovação de Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação 

Básica, resultando no Parecer CNE/CP Nº 2/2015, em 9/6/2015. 

No campo educacional, justificativas sobre fracasso escolar2de crianças 

negras encontram-se calcados até hoje, no racismo biológico, onde 

professoras e instituições reproduzem de forma implícita ou explicita, o 

estereótipo do negro como alguém que possui dificuldade de aprendizagem, 

escreve Nascimento (2003, p. 166). 

É ao ingressar na escola, geralmente, que a criança negra começa a se 

perceber como negra e, a maneira como a escola e a sociedade veem o negro 

e a negra, comentam sobre seu corpo, seu cabelo, sua estética, deixa marcas 

profundas na vida desses sujeitos, conclui Gomes (2002) em seus estudos 

sobre corpo e cabelo negros. A autora propõe que estudos sobre as 

representações do corpo negro sejam uma forma de compreender a 

importância do corpo na construção da identidade de indivíduos negros. 

Kenneth Bancroft Clark psicólogo panamenho, juntamente com sua esposa 

Mamie Phipps Clark ao estudar os efeitos do racismo sobre a identidade e a 

autoestima de crianças negras em idade escolar, realizou pesquisas na área da 

psicologia e da educação sobre os efeitos psicológicos do racismo, sendo um 

dos idealizadores do “Teste de Autopercepção” que aqui no Brasil chamamos 

de Boneca Branca X Boneca Negra3. Para analisar a patologia do racismo e os 

danos psicológicos por ele causados, psicólogos mostravam à crianças 

                                                 
1
 Para maiores informações é interessante ler a introdução do Parecer 2/2015 onde consta o 

histórico desta caminhada e o nome dos conselheiros das Câmaras de Educação Básica e 
Educação Superior. 
2
Nascimento (2003, p. 216) na nota de roda pé 7 cita algumas pesquisadoras, como: Patto, 

1993; Gomes, 1995; Silva, C. D., 1995; Lima e Romão, 1997; Cavalleiro, 2000, etc. 
3
Ver: https://www.youtube.com/watch?v=15bUmKFWxnw&feature=youtu.be&t=1m7s Tema 

Racismo - Testes com crianças negras. Encontrado em: 
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/4097954 Acessado em: 13/01/2016. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=15bUmKFWxnw&feature=youtu.be&t=1m7s
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/4097954


brancas e negras, quatro bonecos idênticos, sendo dois brancos e dois pretos, 

perguntando a elas qual a boneca boa, qual a boneca má e com qual elas se 

pareciam. Os testes aplicados em diferentes regiões dos EUA demonstraram 

que as crianças submetidas ao teste preferiam as bonecas brancas, rejeitando 

as negras. Esses dados foram a base de sustentação do Caso Brown4 Versus 

Conselho de Educação de Topeka, Kansas, na Suprema Corte Americana, em 

1954, que acabou com a segregação racial nas escolas dos Estados Unidos, 

sustentando que a separação de crianças negras acarretava danos 

psicológicos, sentimentos de inferioridade, além de não possuírem as mesmas 

oportunidades das crianças brancas, sofrendo prejuízos em suas 

aprendizagens. O interessante é que quase 60 anos, depois, uma equipe da 

Universidade de Chicago retoma os estudos de Clark encontrando algumas 

melhorias nos índices. Para a coordenadora Dra. Margaret Spencer 

coordenadora da pesquisa, “as crianças nos refletem como sociedade, porque 

nós colocamos afirmações e elas nos dão retorno. Perguntamos e elas 

respondem5”. 

Se deixarmos a problemática racial que afeta crianças e formos para o 

outro extremo do iceberg, procurando o mundo adulto, encontraremos as 

reflexões do professor José Jorge de Carvalho da UnB (2005-2006, p.90), que 

passou uma década tratando do racismo brasileiro, sem perceber, conforme 

suas próprias palavras, que não tinha nem colegas, nem alunos negros, 

concluindo que as teorias e interpretações raciais no Brasil, sempre foram 

racializadas. Nossas universidades negaram ou dificultaram o acesso de 

pensadores negros, sendo alguns ilustres desconhecidos até a bem pouco 

tempo, como foi o caso do sociólogo piauiense Clovis Moura, que negou a 

noção de passividade do escravizado propagada por Gilberto Freyre, 

demonstrando sua capacidade de resistência à escravidão nos quilombos. Do 

geógrafo baiano Milton Santos, especialista em estudos sobre urbanização do 

Terceiro Mundo, trabalhou com Noam Chomsky, e ao tentar ingressar na 

                                                 
4
Ação judicial ajuizada pelo pai da estudante Linda Brown(8 anos) que teve sua matrícula 

negada em uma escola pública para brancos, em Topeka. A escola baseava-se numa decisão 
da Suprema Corte de 1892 que negava aos negros o direito viajar no mesmo vagão de trem 
dos brancos, baseada na doutrina do separados mas iguais.  Encontrado em: 
https://jus.com.br/artigos/11777/a-luta-em-defesa-da-igualdade-e-das-liberdades-publicas-no-
direito-norte-americano Acessado em 13/01/2016. 
5
 Conferir em: https://www.youtube.com/watch?v=CkcpROCiolA. 

https://jus.com.br/artigos/11777/a-luta-em-defesa-da-igualdade-e-das-liberdades-publicas-no-direito-norte-americano
https://jus.com.br/artigos/11777/a-luta-em-defesa-da-igualdade-e-das-liberdades-publicas-no-direito-norte-americano
https://www.youtube.com/watch?v=CkcpROCiolA


Universidade da Bahia, teve sua inscrição cancelada, precisando inclusive 

recorrer à justiça. Milton Santos continua um ilustre desconhecido no Brasil, 

porém um cidadão do mundo. Por fim, citamos o historiador e escritor carioca 

Joel Rufino recentemente falecido, uma referência nos estudos sobre cultura 

africana, professor de literatura da UFRJ; o antropólogo congolês Kabengele 

Munanga, esse mais conhecido, por atuar em pesquisas de temas atinentes à 

educação e racismo.  

As teorizações a respeito do negro feitas por pensadores brancos 

correm o risco de uma visão unilateral do intelectual branco, como a emitida 

por Celso Furtado, na obra Formação Econômica do Brasil, em que apresenta 

o negro inferiorizado intelectualmente, e responsável pelo atraso econômico do 

país. Sendo Celso Furtado uma autoridade econômica, mesmo sem ter 

realizado qualquer pesquisa que o avalizasse falar sobre desenvolvimento 

mental de homens negros, afirma ter o negro fraqueza mental e suas teses são 

leitura obrigatória, nos cursos de Ciências Sociais, pelo menos na UnB, 

ressalta Santos (2015, p. 664). Com uma visão brancocêntrica, baseada na 

hierarquização dos seres humanos, o professor universitário legitima 

pensamentos racialistas. No mesmo viés, Santos (2015, p. 663) refere uma 

entrevista do Ex-Ministro da Fazenda Delfim Neto, professor Emérito da 

Faculdade de Economia e Administração da USP, ocorrida no Programa Canal 

Livre de 03/04/2011, quando perguntado se a indexação no Mercado de 

Trabalho não estava pressionando a inflação, respondeu que sim,  

...mas que há uma ascensão visível, pois a empregada doméstica, 
infelizmente não existe mais, está desaparecendo. Quem teve esse 
animal, teve! Quem não teve, nunca mais vai ter. Essa senhora que 
era empregada doméstica hoje é manicure. A manicure está no Call 
Center,está sendo gerente de uma loja de modas. SANTOS (2015, p. 
663). 

 

De acordo com Delfim Neto, trabalhadoras domésticas são ainda 

animálias, como eram denominadas as escravizadas, e com todo seu 

conhecimento, prevê, acertadamente, o fim dessa categoria. Para entender o 

pensamento de Delfim, devemos lembrar que até início do século XX teorias 

racialistas e teses eugenistas, com base no determinismo racial e 

evolucionismo social e cultural, influenciaram fortemente o pensamento 

acadêmico brasileiro, como as elaborações do Dr. Nina Rodrigues, médico-



legista, psiquiatra e criminologista, responsável por consolidar no Brasil uma 

ciência (medicina/psiquiatria/psicologia) embasadas na medicina social e na 

teoria da degenerescência, que vinculava a loucura com crime, e a 

criminalidade com a raça, consolidando, segundo Nascimento (2003, p.169), ao 

estereótipo racista não apenas do “crioulo doido”, como do negro degenerado 

criminoso, graças à influência lombrosiana do Dr. Rodrigues. Segundo ele, 

negros eram “degradados” natos cuja condição racial já configurava um “desvio 

doentio”, em respeito ao padrão de normalidade do branco. 

Oliveira Vianna outro pensador, seguidor das teses do determinismo 

racial, de Lombroso, defendia que do tipo físico do indivíduo, podia-se inferir as 

predisposições patológicas, temperamento e inteligência. Ao avaliar “o valor 

mental do negro”, afirmava que este não tinha condições de competir com as 

raças brancas ou amarelas, dizendo que era o que a observação e os 

resultados das pesquisas de “psycologia experimental” pareciam confirmar, 

sem jamais ter feito qualquer pesquisa sobre a “mente dos negros”, registra 

Nascimento (2013, p.173). 

Se esse era o pensamento dos homens que faziam ciência, na época, 

imaginemos o quanto o atendimento terapêutico psicológico bebeu nessas 

fontes! Na pesquisa sobre o Hospício Juquery, instituição pioneira em 

psiquiatria no país, fundado por Franco da Rocha, Maria Clementina Pereira da 

Cunha, trouxe dados reveladores: a população do manicômio era 

predominantemente negra e os prontuários, estavam praticamente em branco, 

onde apareciam informações sobre o fenótipo racial do paciente, considerados 

fonte de degeneração: “possuía os estigmas de degeneração física comuns de 

sua raça: lábios grossos, nariz esborrachado, seios enormes, pés chatos, um 

perfeito tipo de símio”. Assim foi diagnosticada, Martha, C., negra, internada no 

Juquery em 1902. (NASCIMENTO, 2003, p. 175). Geralmente o diagnóstico era 

reduzido a uma lacônica expressão: -“idiotia” ou “imbecilidade”. O fato de ser 

negro já era indício da possibilidade de o indivíduo ser louco, vem daí a origem 

da expressão crioulo doido. 

No campo da educação, vamos encontrar alunos negros reforçando as 

Classes Especiais, num tempo não tão distante, em que os indicadores de 

encaminhamento a essas turmas eram as precárias condições sociais, o baixo 

desempenho escolar, os comportamentos considerados inadequados, 



influenciado ainda por uma visão distorcida de professoras, como constata 

Omote (2000, p.45). Quesitos em que crianças negras se enquadravam como 

uma luva. A escola descartava alunos com “dificuldades de aprendizagens”, de 

“relacionamento” ou “indisciplinados”, formando turmas “verdadeiros quartos de 

despejos”, e ali os alunos permaneciam por dois, três, quatro ou mais anos. 

Não aprendiam nada, não rendiam nada. Nunca ninguém se perguntou por que 

isso acontecia. Por que essas crianças ficavam ali anos a fio, sem nada 

renderem?  

Mais tarde, esse tipo de encaminhamento foi sendo barrado, as 

Universidades assumiram seu protagonismo contribuindo com pesquisas e 

debates, formando-se uma nova geração de docentes e pesquisadores; houve 

avanços e hoje, vivemos a fase da inclusão. Nas Universidades a palavra de 

ordem é acessibilidade, o Ensino de LIBRAS6 acontece, barreiras físicas são 

removidas, construção de rampas para cadeirantes e pistas com identificadores 

para deficientes visuais são pensadas. Porém ainda faltam remover as 

barreiras invisíveis do preconceito e do racismo, em especial da resistência 

para trabalhar com a diversidade e implementar as determinações da 

Resolução CNE 02/2015. 

Ao comentar sobre a presença e participação desigual de alunos negros 

no sistema educacional brasileiro, Cavalleiro (2005, p. 68) afirma que no cerne 

desse sistema existem práticas racistas, discriminatórias e preconceituosas7, 

que prejudicam o pleno desenvolvimento bio-psico-social de todos os alunos, 

em especial os considerados “diferentes”, destacando os negros. À medida que 

a escola reproduz uma ideologia que desvaloriza o aluno negro, legitima uma 

forma de tratamento que poderá dificultar, e até certo ponto, impedir sua 

permanência ou sucesso escolar.  

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Língua Brasileira de Sinais. 

7
 A autora se refere a ações que resultam em tratamento desigual, violação de direitos e 

julgamentos negativos em virtude da etnia ou origem da pessoa.   
 



Considerações finais 

 

Porque estamos tratando de educação das relações raciais? Porque é 

preciso enfrentar o discurso racista na escola e em sala de aula. Logo ali, 

escondida em um canto está Mariana. Ela foi chamada de macaca por um 

colega. E daí? Como o professor deve agir? Outro educando não foi convidado 

para as festinhas de aniversários e outro, passa isolado, não consegue 

estabelecer vínculos com os colegas, apresentando os trabalhos, que deveriam 

ser realizados, em grupo, sempre individualmente, com alguma desculpa; além 

de haver um grupo que costuma empregar apelidos. Como administrar tudo 

isso?  

A Educação das Relações Étnico-Raciais serve para isso, para o 

estudante dos cursos de licenciatura entender que educação e escola sempre 

foram valor para as famílias negras e que princípios do racismo biológico, do 

determinismo racial e evolucionismo social e cultural continuam alimentando 

concepções  acadêmicas sobre negros, como a fraqueza para os estudos, a 

pouca habilidade de pensamento formal, a tendência à criminalidade, à 

patologias de cunho psicológico como doenças mentais, loucura, idiotia, e 

assim por diante. Não é por acaso que a maioria da população carcerária é 

negra, nem é acidental o genocídio da juventude negra brasileira: ambos os 

dramas são alimentados por teses evolucionistas e/ou deterministas e a 

disciplina de Educação das Relações de Étnico-Raciais precisa debater, 

analisar e realizar pesquisas de extensão com os alunos para termos 

esperança em reverter esse cenário. 

A Educação das Relações Raciais possibilitará também que se analise a 

política de cotas sob as luzes do princípio da justiça social e da equidade, 

revertendo-se o problema da invisibilidade do negro nos nossos cursos 

superiores, em especial ainda, em cursos de pós-graduação. Ainda falta 

remover as barreiras invisíveis do preconceito e do racismo, em especial as 

resistências para trabalhar com a diversidade e implementar as determinações 

da Resolução CNE 02/2015. 

A disciplina de Educação das Relações Raciais vai servir inclusive para 

questionarmos a branquitude das nossas Universidades! “A nossa educação é 

branca e colonizada”.  
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