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RESUMO  
O presente trabalho visa realizar uma revisão bibliográfica tipo 
exploratória e de caráter crítica sobre as estratégias para o 
enfrentamento do racismo na educação básica presentes na literatura 
científica. Foi realizado uma busca nas bases de dados: Scientific 
Eletronic Library Online (SciELO), Periódicos Acadêmicos em Psicologia 
(PePSIC) e no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes), na qual foram utilizados os 
critérios de inclusão Racismo e Escola. A após a seleção realizada, 
apenas 11 (onze) artigos científicos contemplaram os critérios de 
inclusão, na qual 05 (cinco) foram destinados aos docentes, 04 (quatro) 
para os alunos e 02 (dois) para ambos, o que confirma a pouca produção 
científica acerca de temas tão pertinentes como as questões étnico-
raciais na educação básica. Sendo assim, faz-se necessário a ampliação 
de pesquisas nesse campo de pesquisa, pois essas discussões são 
necessárias para o enfrentamento do racismo no ambiente escolar. 
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ABSTRACT 
The current study main aims to conduct an exploratory and critical 
literature review on the strategies for confronting racism in basic 
education present in the scientific literature. The research was 
accomplished in the databases. Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), Academic Journals in Psychology (PePSIC) and in the journal 
portal of the Coordination for the Improvement of Higher Education 
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Personnel (Capes) whereupon the inclusion criterion Racism and School 
were used. After the selection, only 11 (eleven) scientific articles met 
the inclusion criterion, in which 05 (five) were intended for teachers, 04 
(four) for students, and 02 (two) for both, which confirms the little 
scientific production on topics as relevant as ethnic-racial issues in basic 
education. Therefore, it is necessary to expand research in this field of 
search, because these discussions are necessary to confront racism in 
the school environment. 

 
Keywords: Racism. School. Education. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018), o número 

da população negra no Brasil tem aumentado ao decorrer dos anos, as estatísticas mostram 

que, o número de pessoas que se autodeclaram negras ou pardas é de 55,7%, ou seja, é mais 

da metade da população existente no país, sendo assim, o Brasil se constituiu como o segundo 

território com o maior número de pessoas negras do mundo, ficando apenas atrás da África do 

Sul. 

Mesmo com mais da metade da população brasileira sendo negra, o racismo existe. Há 

uma resistência e uma recusa de pensar no Brasil a partir da sua história, onde paira o mito de 

uma democracia racial. De acordo com Carneiro (1997), no território brasileiro ainda é presente 

e vigora ideia de que o Brasil não é um país racista, ocasionando assim duas realidades distintas: 

uma de Brasil real e outra de Brasil imaginário, onde a discriminação racial se camufla, sendo, 

portanto, mais difícil de enfrentá-la e combatê-la.  

E na educação a realidade não é diferente, o racismo é um fenômeno que está bastante 

presente na realidade das escolas brasileiras. Ele chega de uma forma sutil e simbólica, outras 

vezes ele vem de uma forma mais explicita com manifestações de violência que afetam a 

integridade física e mental de alunos negros e educadores negros. 

Qual seria então as práticas que estão sendo utilizadas no ambiente escolar para o 

enfrentamento do racismo? Qual o papel da instituição escola em seu combate? Com isso, faz-

se necessário que a escola adote seu papel como ambiente socializador e formadora de 

cidadãos, fazendo com que a experiência de ensino aprendizagem supere a visão eurocêntrica 

de mundo e que aborde temas presente na realidade do Brasil, produzindo assim uma educação 

com práticas antirracistas.  
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2 O RACISMO NO BRASIL E O PAPEL DA ESCOLA 

 

No Brasil, o negro dificilmente consegue se igualar ao homem branco e que o "mundo 

da senzala" sempre esteve muito distante do "mundo da casa grande". Para alcançar pequenas 

regalias, fosse como escravo ou como homem livre, os descendentes de negros precisavam 

ocultar ou disfarçar seus traços de africanidade, já que o homem branco era apresentado como 

padrão de beleza e de moral. Percebe-se que esta ideologia do racismo manteve a sua estrutura 

fundamental, só alterando apenas as formas de manifestações (CARNEIRO, 2003). 

De acordo com os autores Karner (2007), Baisley (2014), Gilroy (2012), raça e etnia são 

fenômenos da vida social utilizados na sociedade moderna em processos de diferenciação de 

pessoas a fins de dominação, embasados na ideia da existência de alguma superioridade inata 

ou historicamente construída pelo grupo étnico/racial dominante por meio do 

compartilhamento de uma língua, cultura, tradições e territórios. 

A escola surge e atualmente legitima a ordem existente e se converte em válvula de 

escape das contradições sociais e desajustes sociais (GOMEZ, 1998). Para Lopes (2006) antes de 

refletir sobre o currículo escolar e suas implicações na constituição de identidades individuais e 

sociais é preciso refletir sobre a função social da escola e as condições de acesso da população 

negra ou mestiça a esta instituição e sua permanência na mesma. 

Pinto (1989) afirma que a educação é o processo pelo qual a sociedade forma seus 

membros conforme a sua imagem e em função de seus interesses. Logo, se a convivência 

escolar reproduz as interações sociais, no que se refere ao racismo estrutural, compete a esta 

escola uma responsabilidade social no enfrentamento ao racismo, conforme a Lei 10.639/03 

que implica a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. 

Dentro deste contexto, Carvalho (2018) afirma que a escola também tem como dever 

fiscalizar para que educadores e professores possuam o suporte necessário para que possam 

exercer um novo significado da cultura afro-brasileira. Além disso, Segundo Oliveira (2004), o 

currículo escolar não deve ser entendido apenas como uma lista de conteúdo a serem 

ministrados a um determinado grupo de alunos, mas sim como criação cotidiana daqueles que 

fazem parte da escola e seus processos interativos e pedagógicos. 

Silvério (2002) aponta a existência do fenômeno da diferença de anos de escolarização 

entre brancos e negros na atualidade e afirma que parte deste problema está associada ao 
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racismo e à discriminação racial presentes na sociedade e, consequentemente, na instituição 

escolar. Portanto, de acordo com Lopes (2005), a escola não pode isentar-se de trabalhar as 

questões raciais, uma vez que, compete a ela não só evitar a formação de cidadãos racistas e 

preconceituosos, mas também auxiliar em propostas de enfrentamento a essa temática dentro 

das escolas. 

A escola deve estar comprometida com projetos que visem mudanças na forma como a 

comunidade escolar atua no enfrentamento ao racismo. Considerando o caráter social que a 

escola possui, entende-se que educação, cidadania e raça devem se correlacionar em práticas 

pedagógicas efetivas que necessitarão reconsiderar toda a estrutura de interação escolar 

através de propostas e práticas de intervenção no enfrentamento ao racismo (LOPES, 2005). 

O presente trabalho visa realizar uma revisão bibliográfica sobre as estratégias para o 

enfrentamento do racismo na educação básica presentes na literatura científica. Por ser um 

trabalho que faz uma análise da literatura científica e a utiliza como fonte de dados para sua 

discussão, a revisão bibliográfica pretende facilitar o trabalho de educadores podendo ser 

utilizado como recurso para o enfrentamento do racismo na escola.  

Por tanto, este trabalho faz-se fundamental pelo fato da quase inexistência de trabalhos 

com a finalidade que integre práticas de enfrentamento ao racismo na escola e uma promoção 

de uma educação antirracista de forma organizada. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa busca realizar uma revisão bibliográfica do tipo exploratória e de caráter 

crítica relacionando estratégias de combate ao racismo no ambiente escolar. Segundo 

Rodrigues (2007), o estudo exploratório quanto ao objetivo da pesquisa visa proporcionar 

maior familiaridade com o problema e é utilizado um levantamento bibliográfico ou entrevistas, 

sendo utilizado em pesquisa bibliográfica ou em estudo de caso. 

Foi realizado uma busca nas bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (SciELO), 

Periódicos Acadêmicos em Psicologia (PePSIC) e no portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Não foi delimitado o ano de publicação 

dos artigos para não correr o risco de excluir trabalhos importantes, pois como o objetivo é 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2357 

conhecer as estratégias de enfrentamento ao racismo na educação, qualquer trabalho com essa 

temática independente do ano de publicação sempre será importante.  

Na primeira triagem foram encontrados mais de 250 resultados nas três plataformas, 

mas como foram utilizados os critérios de inclusão Racismo e Escola, chegou-se a 35 artigos. Em 

uma segunda triagem, analisamos todos os 35 artigos e utilizou-se como critério de exclusão 

artigos que não tivessem estratégias de enfrentamento ao racismo, assim foram selecionados 

11(onze) artigos para este trabalho. Em resultado e discussões terá as informações mais 

relevantes encontradas nos artigos selecionados e analise dos conteúdos encontrados e suas 

estratégias de combate. 

 

 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir das análises dos estudos que relacionam as temáticas do Racismo, Inclusão e 

Educação Escolar, concluímos que a quantidade de artigos publicados ainda é limitada. Neste 

sentido, considerando que o foco do trabalho é a revisão integrativa de literatura sobre as 

estratégias de enfrentamento do racismo no ambiente escolar, após a seleção realizada, 

utilizando como critério de abordagem, as estratégias de enfrentamento ao racismo, foram 

selecionados, apenas, 11 (onze) artigos científicos.  

Muito embora o número pequeno de produção científica com enfoque na temática, 

objeto deste estudo, ressaltamos que algumas práticas/atividades estão sendo elaboradas no 

ambiente escolar e educacional, todavia, tais práticas/atividades não estão sendo realizadas 

com caráter científico, o que prejudica a produção da literatura científica pertinente no 

enfrentamento ao racismo.  

Analisando a bibliografia selecionada para este estudo (estratégias de combate ao 

racismo no ambiente escolar), percebemos que, em relação ao público-alvo, dos 11 (onze) 

artigos, 05 (cinco) foram destinados aos docentes, 4 (quatro) para os alunos e 02 (dois) para 

ambos, o que confirma a pouca produção acerca de temas pertinentes a questões étnico-raciais 

e educação básica.  

No tocante aos estudos dirigidos aos alunos, Silva e Ferreira Faria (2011), aduzem que a 

baixa autoestima da criança negra na escola é proveniente da interiorização do que está posto 

na sociedade, ou seja, os modelos inalcançáveis para a grande parcela da população que são, 
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muitas vezes, reproduzidos nos livros infantis, o que resta, facilmente, comprovado, analisando 

alguns livros didáticos trabalhados no âmbito escolar, por isso, os autores defendem a 

importância de inserir a literatura afro, com o objetivo de despertar reflexão nos alunos sobre 

as relações étnicas-raciais.  

Nesta toada, destacamos a revisão sistemática da literatura de Silva (2015) que 

desenvolveu práticas educativas, as quais, crianças e adultos puderam e ainda podem vivenciar, 

com muita criatividade, situações de aprendizagens, compartilhamento e questionamentos 

sobre a identidade do povo brasileiro e em especial sobre a cultura afro-brasileira, africana e 

indígena. Ainda sobre os estudos científicos com abordagem direcionada aos alunos, têm-se o 

estudo de Moreira (2012), que elaborou o projeto “Pretinho, meu boneco querido”, baseado 

em um livro da autora Maria Cristina Furtado, dirigido aos alunos do 3º ano fundamental, com 

base na Lei Federal nº. 11.645/2008, que torna obrigatório o ensino das culturas negra e 

indígena nas Instituições de ensino de todo país, onde fica evidenciado que os docentes até têm 

o conhecimento da legislação, mas a forma como a lei é trabalhada em sala de aula, na maioria 

das escolas pesquisadas, deixa a desejar. 

Ainda, destacamos a utilização do jornal no ambiente escolar, notadamente, aos alunos 

do 2º ano do Fundamental, onde Moura e Autiello (2017), entendem que a utilização jornal, em 

sala de aula, como ferramenta pedagógica, poderá contribuir de forma concreta na melhoria 

da leitura e escrita, na interpretação de assuntos tratados sob uma visão reflexiva, bem como 

a utilização da literatura e do lúdico com imagens distribuídas no ambiente escolar, conforme 

o estudo de Silva e Souza (2013).  

Em contrapartida, nos artigos científicos destinados aos docentes, ou seja, no campo 

dos estudos que enfatizavam a importância da formação docente como principal estratégia 

para o enfrentamento do racismo na escola, Camargo e Ferreira (2011), reforçam a importância 

de as questões raciais serem discutidas dentro da escola e estarem presentes na formação de 

professores, mas, além disso, enfatizam que a escola, representada por profissionais 

despreparados, peca pela falta de uma prática diária competente que venha contemplar a 

diversidade pluriétnica brasileira e colaborar para a construção de uma sociedade mais 

harmônica, motivo pelo qual, na atividade acadêmica, o debate sobre tais questões deve ser 

ampliado. Para isso, os autores defendem que se deve de realizar estudos que, se não 
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diretamente voltados para as questões do afrodescendente, pelo menos, assumam como 

relevantes, as variáveis étnico-raciais, visando diminuir o risco de legitimar a discriminação. 

Infelizmente na formação docente, ainda é flagrante o despreparo dos professores para 

lidarem e identificarem as questões raciais na escola, e entre as estratégias sugeridas pelos 

estudos analisados, têm-se um programa de formação continuada, com uma abordagem 

ampla, aqui, Carvalho e Silva (2018) consideram que desconstrução de estereótipos e da 

ideologia do mito da democracia racial, o conhecimento das culturas afro-brasileira e indígena 

e a inclusão de formas de representação que formem uma visão positiva em relação aos povos 

indígenas e à população afrodescendente no Brasil, são absolutamente, essenciais para a 

afirmação da identidade e a autoestima desses grupos sociais. 

No mesmo sentido, Coelho e Santos (2013) sugerem que deve ser inserido na formação 

inicial e continuada de professores, a formulação de uma Pedagogia que trabalhe com a 

diversidade cultural, uma vez que a ausência de tais discursões, fatalmente, inviabiliza a 

subversão de práticas discriminatórias e estereotipias cristalizadas, em relação ao negro na 

escola e em seus instrumentos didático-pedagógicos. Corroborando com o estudo referido, 

Santana e Ferraz (2019) analisaram a importância da formação continuada promovida na 

universidade, através do curso de especialização “Política de Igualdade Racial no Ambiente 

Escolar”, para a configuração da prática pedagógica dos cursistas, onde, concluíram, que o curso 

ampliou a visão e mudou práticas pedagógicas dos educadores acerca do preconceito racial, de 

gênero e religioso. Nesse sentido, os processos de formação tendem a contribuir com a reflexão 

e construção de conhecimentos que os profissionais não possuíam, ou que contribuem para o 

aprofundamento de questões já conhecidas pelos professores.  

Ainda, destacamos, o estudo específico por área, especificamente, na geografia, 

destinados aos docentes daquele curso, onde, Girotto e Benedetti (2018), realizaram estudo de 

caso, acompanhando, por 6 meses, o trabalho de uma docente de geografia em uma escola 

pública da rede estadual de São Paulo e durante este período, observaram as ações didáticas 

desenvolvidas pela docente, com o intuito de problematizar e recriar o currículo de geografia, 

articulando-o com os debates sobre a geografia da África e a Questão Negra no Brasil e no 

Mundo. 

Outra temática, objeto dos artigos científicos analisados, diz respeito ao Racismo sob a 

forma de violência silenciosa, bem como a importância da Pedagogia Institucional no combate, 
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as estratégias de enfrentamento que apareceram nos trabalhos analisados, em especial, no 

estudo de Silva e Dias (2013), que entendem que, três processos dinâmicos servem de 

sustentáculo da Pedagogia Institucional, quais sejam: o conjunto de técnicas, o grupo e o 

inconsciente. As técnicas viabilizam o compromisso do aluno com sua produção concreta, já os 

grupos favorecem o surgimento de jogos de identificação, individualizando no aluno o que ele 

tem de particular e agrupando-o no que tem de comum com o outro, por fim, o inconsciente, 

por ser valorizado, permite ao aluno existir de modo autônomo na sala de aula.  

Segundo os autores, a união desses três processos potencializa a ação do professor na 

escola, ajudando a eliminação de toda e qualquer forma de discriminação e preconceito, pois, 

ajuda na problematização do conflito existente entre o desejo de fazer do aluno e da aluna e a 

lei necessária a toda vida social. 

Não obstante os estudos referidos, não restam dúvidas que os resultados obtidos por 

esta revisão, indicam que os estudos concernentes à temática relacionada ao racismo e a 

educação básica, precisam se expandir em âmbito local e nacional, dada a importância das 

informações e debates sobre o tema, além disso, necessário a publicização de todos os meios 

e recursos que estão sendo utilizados para enfrentar o racismo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo teve como objetivo realizar uma revisão Bibliográfica sobre as 

estratégias para o enfrentamento do Racismo na educação, embora venha sendo elaborado 

práticas/atividades de enfrentamento dentro das instituições, este trabalho poderá está sendo 

explorado como recurso metodológico para práticas futuras de profissionais da educação que 

busquem estratégias de enfrentamento ao racismo dentro do contexto escolar. 

Mesmo com todas essas práticas disponíveis e aqui expostas é urgente a intensificação 

de medidas que possam ampliar metodologias para essa pauta, destacando a formação 

continuada de todo o corpo docente, em congruência aos contextos históricos e sociais.  

Dessa forma, estariam estes preparados para acolher e ampliar o debate nas escolas, 

não se restringindo somente em “práticas integrativas”, e sim em atuações que vão desde a 

escolha de autores e referencias até a elaboração dos planos e métodos de ensino, para que 

possa assim diminuir as lacunas que tornam este ambiente tão contraditório, tornando efetivo 
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o papel socializador e formador da escola. É a partir desse contexto onde se estabelece uma 

aprendizagem afetiva, que a escola seria um agente ativo para a reestruturação social e de 

combate ao racismo. 
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