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RESUMO: 

O presente artigo tem como objetivo refletir sobre o papel da escola no combate 

ao racismo através de uma matéria sobre um caso de racismo feito pela rede 

internacional de noticias “Global Voices”, que ocorreu na cidade de são Paulo 

em 2015. Nesse segmento pretendemos analisar e discutir de uma forma crítica e 

científica o tema através de fatos históricos e as leis que regem o brasil. 

Discutiremos a influência da escola em casos de racismo e como isso poderia ser 

evitado caso a escola cumprisse o seu papel. Dessa forma buscaremos falar das 

diferenças sociais e culturais que contribuíram de forma direta para o 

crescimento do racismo escolar. Mostrando a diferença entre o preconceito racial 

e as outras violências que assombram o cotidiano da sala de aula e de como 

podemos garantir a segurança das crianças negras. 
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                          ABSTRACT: 

                            This article aims to reflect on the role of the school in combating racism through 

an article made by the international network “Global Voices”, which took place in 

the city of São Paulo in 2015. In this sense, we intend to analyze and discuss in 

a critical, and they make the topic known through historical facts and the laws that 

govern Brazil. We will discuss the school's influence in cases of racism and how 

this could be avoided if the school fulfilled its role. In this way we will seek to 

speak of the social and cultural differences that have directly contributed to the  
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 growth of school racismo. Showing the difference between  racial prejudice and 

other violence that haunt the classroom's daily life and how we can guarantee the 

safety of black children. 

                               Keywords: Reflect. School. Racism. Case. Classroom 

                                                                                                                       

1. INTRODUÇÃO 

         O século XX foi marcado pela Eugenia essa percepção atingiu o desenvolvimento 

moral, físico e intelectual dos indivíduos. Nesse sentido, a instituição escolar foi uma 

forte aliada no processo de branqueamento da população. O artigo se propõe a fazer uma 

reflexão sobre as instituições educacionais que visa educar os cidadãos, em outras 

palavras, a escola. 
Assim buscamos salientar como a educação colaborou com os racismos que 

acontece dentro da escola e fora dela. Nessa perspectiva, selecionamos um caso de 

racismo dentro da instituição de ensino para fazer uma análise da realidade de muitas 

escolas brasileiras. Realizamos uma pesquisa sobre uma situação em que a escola se 

tornou a principal responsável pelo Dano moral e psicológico de uma menina negra de 

doze anos. 

   Além disso, desvelaremos a diferença entre racismo e bullying, pois essas palavras 

não são sinônimas e carregam danos diferentes para a sociedade, por esse motivo não 

podem ser confundidas. Objetivo deste artigo é salientar o papel da escola em situações 

como essas e como elas devem ser evitadas. 

  

2. RACISMO E A EDUCAÇÃO 

Antes de introduzirmos o caso precisamos entender como o racismo se enraizou nas 

instituições de ensino e por que ela ainda perpetua o preconceito racial. O termo Eugenia 

foi criado por Francis Galton em 1883, tem como significado “bem nascido”. Seu projeto 

visava provar que a inteligência é hereditária, em outras palavras, é passada de um 

membro da família para o outro. Nesse sentido, Galton usava isso como prova para a 

exclusão de negros, imigrantes asiáticos e vários tipos de pessoas com deficiência.  

Conde Arthur Gobineau foi um filosofo diplomata e escrito, que exerceu uma enorme 

influência no que chamamos de racismo cientifico, para ele o negro pertencia a uma raça 

inferior e através disso devia-se degenerar a genética da população brasileira a fim de se 

criar uma raça pura.  

Nessa perspectiva, o médico higienista, dos anos 1930, Raimundo nina Rodrigues, nos 

seus trabalhos associa pessoas negras a falta de cientificismo ou de intelectualidade,  
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influenciado pelo euro centrismo que enaltecia a raça branca como inteligente logo 

contribuindo para a criação do projeto de branqueamento no Brasil como forma de 

diminuir a população negra do país. As instituições de ensino, escolas e universidades, 

foram uns dos principais difusores desse projeto racial. 

  Atualmente as escolas brasileiras refletem a desigualdade social histórica, estamos 

diante de escolas públicas com pouco ou nenhum recurso de verba e outras, geralmente 

no setor privado, que se Utiliza da tecnologia de ponta para se distinguir das demais.  

Deste jeito as escolas que se encontram com menos recursos são as públicas, e são 

exatamente nas escolas públicas que se encontram a maior parte de pessoas negras e 

pardas, outra grande parte são analfabetos. 

Tabela 1- Censo Escolar do 

INEP  

 

Percebemos que historicamente os negros se encontram em maior escala quando 

falamos de educação pública, mas mesmo sendo a maioria, ainda há uma segregação na 

sala de aula. Dentro da classe percebemos também que há um branqueamento do ensino, 

pois os conteúdos didáticos e os livros de estórias infantis são voltados para alunos 

brancos, porque existem poucos livros com protagonistas negros e os conteúdos didáticos 

são em sua maioria pragmáticos sem reflexão social ou filosófica. 

Assim, temas ligados a relações étnicas e racismo são deixados de fora das 

temáticas curriculares, além disso, uma reflexão partindo de uma grande maioria branca 

pode não ter uma discussão igualitária, já que apenas brancos estariam falando de um 

ponto de vista muito distante da realidade dos demais mestiços da periferia. Falar sobre 

racismo e diretos das pessoas negras deveria ser parte do currículo escolar, visto que esse 

assunto faz parte da realidade brasileira, entretanto vemos que o currículo tende a seguir  
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temas que não sejam “polêmicos ou sensíveis”, que podem chocar o aluno.  

Conforme (CROCHÍK, 2015) 

 

Educação deve se voltar, sobretudo, a defesa da vida de todos (as): de uma vida 

que evite dores e sofrimentos que não lhe inerentes [...] civilizar os indivíduos 

transmiti-lhe uma cultura que se oponha à sua própria destruição. A falta de 

identificação dos indivíduos com a cultura e entre si impede quer a 

solidariedade quer a individuação e assim a continuação da subjetividade 

(2015, p.23) 

 

 

 

 

 

No Brasil, temos muitos problemas de relacionamento nas escolas provocados por 

questões raciais e sociais, uma está relacionada à outra porque a grande maioria mestiça 

tem baixa renda ou ganha um salário mínimo, impedindo um consumo cultural e social. 

Discutir o racismo no país é de suma importância para a manutenção da democracia e 

crescimento econômico, pois só um país em união pode ter força moral e econômica.  

 

3. O CASO DA MENINA QUE PEDIU DESCULPAS POR TER SOFRIDO 

RACISMO: 

 

Essa matéria foi postada no site de notícias internacionais “Global Voices” em 2015, e 

conta a história de Lorena, uma criança negra de doze anos que mora no estado de são 

Paulo.  Segundo a mãe, que se chama Camila, Lorena sempre foi uma menina alegre, 

entretanto naquele ano após as voltas aulas, Lorena começou a ficar quieta e triste. 

 Foi quando Camila recebeu uma ligação da escola avisando que sua filha seria 

transferida para outra turma, pois segundo a escola “seus colegas não se adaptaram a ela”.  

A mãe de Lorena perguntou o que havia acontecido e foi quando ela descobriu que sua 

filha estava sofrendo racismo na escola. Lorena havia procurado a direção há duas 

semanas antes de a direção ligar para sua mãe.  

Segundo o site os mesmos agressores confrontaram Lorena por ter denunciado as 

agressões. De acordo com o depoimento feito por Camila para o site “Global Voices” os 

agressores questionaram Lorena sobre o que aconteceu assustada com a situação Lorena 

correu para os braços da diretora, que de acordo com O site as palavras da própria 

diretora foram “estava de saco cheio da situação”, a diretora decidiu apurar o depoimento 

de ambos os lados e teve como resultado um pedido de desculpas por parte da Lorena, 

logo após isso, a diretora propôs uma troca de turma para a criança, que já estava cansada 

e acabou aceitando. 
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Camila compartilhou em seu perfil do Facebook as mensagens que Lorena havia 

recebido no áudio a primeira frase que Camila escutou foi “sua preta, testa de bater bife 

do caralho”, Camila Escutou mais 53 segundos de ofensas chocantes e palavrões, que 

segundo ela, eram palavrões de nível físico, racial e sexual. As ofensas vinham de um 

garoto, que de acordo com a sua entrevista para o site havia aproximadamente 13 anos e 

que morava no mesmo condomínio que elas. 

O grupo que ofendeu Lorena era composto por 20 crianças, que frequentavam a 

escola e o condômino onde elas moram. Em outros 20 áudios ouvidos por Camila 

continham ofensas como “cabelo de movediça, cabelo de miojo, cabelo de macarrão” e 

entre outras ofensas, enfim o caso foi encaminhado para conselho tutelar, da cidade de 

São Paulo já que envolveu menores de idade, porém nada mais foi feito. Sua mãe iniciou 

uma incessante luta pelos direitos da menina, divulgando a sua história nas redes sociais e 

por fim mobilizou centenas de outras mães que deram suporte e ajuda para Lorena e 

Camila. 

 

 

 

 

4. ESTUDO E DISCUSSÕES   

Ao analisarmos a história de Lorena devemos primeiramente não confundir esse 

acontecimento com um caso de bullying. O bullying é uma palavra em inglês que surgiu a 

partir da palavra bullyi, e significa uma pratica de atos como agressões físicas, 

psicológicas e ofensas, que podem causar danos a vítima, geralmente praticado de modo 

implícito para não chamar a atenção de uma autoridade. Já o racismo é uma ideologia, 

que afirma que uma raça é superior a outra. O racismo pode acontecer de forma visível 

para todos, ou seja, pessoas racistas não se sentem constrangidos em pratica o racismo na 

frente de outras pessoas.  

Quando o agressor pratica o bullying, ele não se interessa necessariamente pela 

cor da vítima, ele se interessa na prática de humilhar uma pessoa por sua fragilidade, 

muitas vezes para se sentir superior a vítima, vale salientar que o agressor que pratica o 

bullying também precisa de atenção, pois eles reproduzem a violência que presenciam na 

sociedade, na família e na cultura. De acordo com Jorge, Waksman, Pfeiffer e Harada 

(2018) o bullying: 

 

Compreende como atitudes agressivas, intencionais repetidas sem motivação 

evidente, geralmente em escolas, e adotadas por um ou mais estudantes contra 

o outro(s) causando dor e angustia numa relação desigual de poder cuja 

assimetria pode ser consequência da diferença de idade, tamanho, 
 

                                                           
i Do inglês valentão 
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 desenvolvimento físico e emocional, ou do tamanho do dos demais estudantes. 
(2018, p.34) 

 

 

Nessa perspectiva percebemos que a causa do bullyng é motivado por questões 

pessoais do agressor ou dos agressores, pois estamos falando de alguém que já sofreu 

alguma forma de abuso e está apenas exteriorizando sua raiva, no qual o agressor não 

sabe lidar. 

  Quando comparamos racismo com bullying, estamos diminuindo o peso social 

que as ofensas raciais causam, ou seja, estamos tentando amenizar as consequências do 

racismo. Assim, quando nominamos um caso de preconceito racial de bullying significa 

que estamos limitando o racismo a um fenômeno psicológico, que se delimita ao 

comportamento do indivíduo.  

O racismo tem uma estrutura que perpassa gerações e sobrevive através da 

ideologia de outras raças que se acham superiores as outras, é um fenômeno social e 

cultural, que não se limita a escola. Apesar de uma criança negra poder sofrer bullyng e 

racismo ao mesmo tempo, o caso de Lorena é claramente racial, as ofensas declaradas a 

ela eram de cunho racista, com o objetivo de diminuir a sua raça e as suas características 

físicas, como por exemplo, o cabelo dela, inclusive uma das crianças chegou a admitir 

que era racista. As ofensas não eram apenas na escola, mas sim no condomínio onde 

Lorena morava, o que mais uma vez confirma que o caso não é bullyng, já que esse 

começa na escola. 

  

Como a escola é palco das desigualdades sociais a racial também devia ser ponto 

de discussão nos temas de aulas como já foi mencionado. As crianças envolvidas no 

caso deveriam participar de medidas sócias educativas, além de ter um 

acompanhamento psicológico, tanto Lorena e seus agressores, pois não se nasce racista, 

torna-se pela sociedade que legitima De uma forma mais geral, todas as escolas 

deveriam discutir sobre raça, Aliás, a escola é um espaço de educação e reeducação. 

Casos como o dá Lorena vão continuar a acontecendo se não admitimos que o 

racismo seja uma realidade.  A escola, por sua vez deveria ter garantido o direito à 

integridade de Lorena desde sua primeira denúncia, ter denunciado o caso para o 

conselho tutelar e também ter notificado os pais de todas as crianças envolvidas no caso, 

e mais ainda tratar o caso com seriedade. 

        O racismo é crime, porem se tratando de crianças devemos nos voltar aos 

responsáveis, logo dentro da escola era dever da diretora garantir a proteção da Lorena. 

O próprio art.227 do estatuto da criança e do adolescente assegura que:  
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É dever da família, da sociedade e do estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-

los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. (1990, p.19) 

 

Sendo assim, Lorena sofreu danos morais pelo ato racista de seus colegas, o que atingiu 

sua autoestima e seu desempenho escolar, o aparo de todos os âmbitos sociais seria de 

suma importância, além disso espera-se que um caso com danos morais seja procedido de 

uma indenização, não para que Camila e Lorena se conformassem com os fatos, mas para 

amenizar os donos sofridos por ela, conforme Tourinho Neto e Figueira Junior (2010) 

 

O dano moral causa um sofrimento na alma da pessoa, um abatimento       

psíquico, um constrangimento em face de outras pessoas, a vergonha que se 
suporta pelo ato contra si praticado, a desmoralização sentida, a honra 

ultrajada. Uma dor que precisa ser indenizada. Não que o dinheiro a 

restabeleça, mas, ao menos diminui o impacto causado, dá uma sensação de 

alivio, aplaca um pouco o sofrimento a dor sofrida, é certo, não tem preço 

[pretium dolori], mas a indenização representa uma satisfação psicológica. 

(2010,p.432) 
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As escolas brasileiras devem estar preparadas para lidar com situações, pois as 

disciplinas de sociologia, antropologia, filosofia e relações étnicas raciais implantadas como 

obrigatórias em todos os cursos do nível superior desde 2000, como uma forma de mostrar 

aos novos profissionais liberais a importância de lidar com as diferenças e identidades da 

população brasileira e ainda buscar através do conhecimento cientifico minimizar o racismo 

estrutural que foi construído no Brasil ao longo do século XX e dialogado nas primeiras 

décadas do século XXI. Para os professores e psicólogos é uma disciplina fundamental que 

pode mudar o perfil atual da escola racista e classista que se encontra hoje.  

 

5. CONCLUSÃO  

 

 Em virtude dos fatos supracitados, vimos à necessidade de refletir sobre o papel da 

escola no enfrentamento ao racismo, tendo em vista que ela também faz parte da sociedade e 

do estado, é através da escola que aprendemos a conviver em sociedade, pois entramos em 

contato diariamente com pessoas diferentes. 

 Desta maneira, uma escola que não exerce seu papel no combate ao racismo está 

descumprindo o seu principal dever na educação, que é de formar pessoas capazes de analisar 

de forma critica as questões sociais, raciais e culturais do Brasil. conclua-se, portanto que a 

escola deveria ser uma das principais instituições a combater o racismo, sem ter medo ou 

receio do assunto, logo preparando professores e alunos para lida com o diferente.  

Uma escola mais aberta para as diferenças raciais não daria espaço para um ataque de 

racismo declarado enfim, a escola, a sociedade e a família não devem se ausentar ou silenciar-

se diante de um ato racista, dessa forma protegendo e assegurando a criança contra qualquer 

ato anti-racial, pois além de ser um dever imposto pela lei e também uma questão de empatia 

e dignidade humana.  
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