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RESUMO 

A presente monografia tem por objetivo analisar os estudos sobre as questões étnicas-

raciais no cotidiano escolar e a relação entre os alunos, professores e funcionários em dois 

colégios de ensino público localizados no Município de Niterói. A pesquisa foi realizada a partir 

de um trabalho de campo envolvendo estudos de caso e pesquisa bibliográfica, além da análise 

da Lei 10.639/03 que tem como objetivo despertar o sentimento de valorização da cultura afro-

brasileira, e o reconhecimento dos alunos afrodescendentes de portadores e reprodutores de 

cultura.  Portanto, está monografia tem como objetivo identificar manifestações racistas, que 

acontecem no cotidiano escolar, discriminações e racismo que se manifesta por meio de piadas 

de cunho racista, xingamentos e agressões.  
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1 INTRODUÇÃO 

         As Relações Étnico-Raciais no cotidiano escolar: Reflexões a partir de duas escolas 

no Município de Niterói/RJ 

O objetivo desta monografia é apresentar as reflexões acerca das relações étnico-raciais 

no cotidiano escolar de duas escolas estaduais do município de Niterói do estado do Rio 

de Janeiro. Está dividida em três capítulos: o primeiro aborda a questão da construção do 

conceito de raça, o segundo apresentar o tema relações étnico-raciais do cotidiano escolar 

e o terceiro são relatos etnográficos produzidos ao longo da pesquisa. 

          Para nos aprofundarmos no tema é importante frisar o desenvolvimento do conceito 

de raça e racismo ao longo do século e para tal utilizaremos autores como Lilian Schwarcz 

e Kabengele  Munanga.  

Para elaborar uma abordagem sobre discriminação racial no espaço escolar 

utilizaremos autoras como Azoilde Lorreto da Trindade e Eliane Cavalleiro que nos leva 

a refletir sobre o racismo como um ato discriminatório violento que leva ao baixo 

aproveitamento escolar e a evasão de alunos negros das escolas. 

Com a Lei 10.639/03 surgem novas possibilidades para o ensino da História e 

Cultura Afro-brasileira no âmbito escolar como forma de superação do racismo dentro e 

fora dessas instituições
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2 DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE RAÇA 

Para pensarmos o racismo no cotidiano escolar é importante iniciarmos a pesquisa 

discutindo sobre o conceito de raça. Vários autores estudaram sobre o conceito de raça 

para entender o processo de formação social no nosso país, assim nesse momento da 

pesquisa apresento o conceito de raça estudado por alguns pesquisadores.  

 A definição do conceito de raça ficou mais evidente a partir século XV, originando-

se do vocabulário italiano que significava grupo de indivíduos, classificação de espécie 

animal ou vegetal, obtendo características definidas e transmitidas as gerações futuras. 

“Razza tem sido considerada como proveniente do latim ora de generatio, onis “geração”, 

ora de ratio onis “natureza” motivo causa categoria, espécie, sorte”. Munanga.  

De acordo com Munanga (2003, p.26) 

O conceito de raça passou a designar a descendência, a linhagem, ou seja, um 

grupo de pessoas que tem um ancestral comum e que, ipso facto, possuem 

algumas características em comum. E com esse sentido que no decorrer do 

século XVII, as pessoas passaram a empregar o termo no sentido moderno da 

palavra para classificar a diversidade humana em grupos fisicamente 

contrastada denominada raça.  (Munanga 2003, p.26) 

A discursão acerca do termo raça fica mais intensa no século XIX, levando em 

consideração a ideia das características físicas entre os grupos humanos, com a ideia de 

classificação e organização de grupos biológicos. O debate sobre a conceituação do termo 

raça levou tanto os cronistas do século XVI como os naturalistas do século XIX a pensar 

na origem do homem a partir de duas visões: a monogenista e a poligenista. 

A visão monogenista dominante até meados do século XIX congregou a maior 

parte dos pensadores que conforme as escrituras bíblicas acreditavam que a 

humanidade era una. O homem segundo essa visão teria se originado de uma 

fonte comum sendo os diferentes tipos humanos apenas um produto “da maior 

degeneração ou perfeição do Éden” (Schwarcz 1993. p.64). 

Na visão monogenista acreditava que a humanidade era una baseado na bíblia, de 

acordo com essa visão o homem havia sido criado de uma única fonte é que os demais 

tipos humanos eram o resultado de degeneração. 

       Devido a essa visão no início do século XIX surgi a visão poligenista que seria uma 

outra escolha para ciências biológicas principalmente diante da visão monogenista da 

igreja. 
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A visão poligenista permitiria, por outro lado, o fortalecimento de uma 

interpretação biológica na análise dos comportamentos encarados como 

resultado imediato de leis biológicas e naturais. Esse tipo de viés foi encorajado, 

sobretudo pelo nascimento simultâneo da fenologia e da antropometria, teorias 

que passavam a interpretar a capacidade humana tomando em conta o tamanho 

e proporção do cérebro dos diferentes povos. (Schwacrz 1993. p.65). 

A visão poligenista nos ajudar a entender uma interpretação baseada nas análises 

biológicas do comportamento, através de resultados de leis biológicas e naturais. O 

poligenismo continuava com a ideia que de raças diferentes, surgiria espécies diversas, 

seja pelo clima ou cruzamento de uma única raça. 

       Em 1859 Charles Darwin pública e divulga A origem das espécies, com isso diminuir 

o debate entre monogenista e poligenista. 

É fato que Charles Darwin dispunha de predecessores, bem como aliados que 

sustentava pontos- chaves de sua teoria. No entanto, o impacto da publicação 

dessa obra foi tal que a teoria de Darwin passou constituir uma espécie de 

paradigma de época diluindo antigas disputas. De um lado monogenista com 

Quatrefage e Agassiz, satisfeito com o suposto evolucionista da origem una da 

humanidade, continuaram a hierarquizar raças e povos, em função de seus 

diferentes níveis mentais e morais. De outro lado, porém, cientista poligenista, 

ao mesmo tempo em que admitiam a existência de ancestrais comuns na pré-

história, afirmava que as espécies humanas tinham se separado havia tempo 

suficiente para configurarem heranças e aptidões diversas. A novidade estava, 

dessa forma, não só no fato de duas interpretações assumirem o modelo 

evolucionista como em atribuírem ao conceito de raça uma conotação bastante 

original, que escapa da biologia para adentrar questões de cunho político e 

cultural. (Schwarcz 1993. p.72). 

        Em relação a política o darwinismo social seria uma pratica conservadora que os 

europeus utilizavam como ideologia para “seleção natural e explicar a dominação 

ocidental, do mais forte e mais adaptado”. No início do século XIX a etnografia cultural 

foi influenciada pela visão monogenista adaptada pelo modelo do darwinismo social com 

uma nova realidade a mestiçagem racial, a mistura das raças na visão poligenista é uma 

ideia nova que segundo a poligenia os mestiços seriam a personificação da “degeneração” 

sendo o resultado do cruzamento de “espécies diversas”. 

Com isso a miscigenação era uma ideia que fortalecia a visão poligenista, sendo 

assim a raça humana como espécies diversas deveria evitar a mestiçagem. De acordo com 

a visão poligenista o mestiço era um exemplo da diferença entre as raças e a 

personificação da degeneração que vinham da mistura de espécies diversas, nessa época 

havia teórico que justificava o conceito de que os mestiços tinham semelhança com “mula 

não era fértil”, por outro lado existia teórico que defendia a fertilidade dos mestiços e que 

carregava característica negativa das raças. 
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         Surgir nesse cenário a teoria do evolucionismo social a partir da escola determinista 

geográfica, era uma escola cuja seus autores defendia o desenvolvimento cultural através 

da condição física de cada país – “dá-me o clima e o solo que lhe direi de que a nação se 

fala” “para uma avaliação objetiva de seu “potencial de civilização” (Bucle op, cit:32apud 

Schwarcz p.76). Nesse contexto aparece o determinismo racial que denominava o 

“darwinismo social” ou “teorias das raças” essa escola afirmava que a miscigenação não 

transmitiria caracteres adquiridos. Sendo assim a miscigenação seria o resultado final do 

cruzamento de duas raças, ou seja, processo de miscigenação era o resultado de uma 

degeneração racial e social. 

 Através dos saberes sobre raça surgiu um ideal político que resultaria em uma 

provável eliminação das raças inferiores o que seriam uma pratica do darwinismo social. 

Nesse cenário surgir a “Eugênia cuja a principal função seria intervir na reprodução da 

população “o termo eugenia –eu: boa; genus: geração –foi criada em 1883 pelo cientista 

britânico Francis Galton. Em 1869 Galton publica o texto Hereditary Genius considerado 

até hoje o fundador da Eugênia (Schwarz p.79) ”. Essa teoria acreditava em uma limpeza 

étnica e que os seus adeptos faziam proibição ao casamento inter-racial. De acordo com 

a teoria da Eugênia alguns teóricos do darwinismo social, relata que a Europa e um 

exemplo típico ariano, que Gobineau dizia que estava no caminho certo rumo a 

civilização devido a pureza racial, enquanto o Egito segundo Morton (1844) estava em 

decadência devido a miscigenação racial.  

Acreditavam que a influência do “darwinismo social” e a questão da miscigenação 

entre brancos, negros e índios nasceriam uma raça inferior, de acordo com o darwinismo 

social surgiram afirmações que os indígenas desapareceriam pela ação da natureza, essa 

teoria afirmava que os fortes sobreviveriam e os fracos seriam eliminados. 

De acordo com Schwarcz o darwinismo social ou teoria das raças essa nova 

perspectiva via de forma pessimista a miscigenação, já que acreditava que não 

transmitiriam caracteres adquiridos nem mesmo por meio de um processo de 

evolução social, ou seja, as raças constituiriam fenômenos finais resultados 

imutáveis, sendo todo cruzamento, por princípio entendido como erro. As 

decorrências logicas desse tipo de postulado eram duas: enaltecer a existência 

de tipos puros e, portanto, não sujeitos a processos de miscigenação e 

compreender a mestiçagem como sinônimo de degeneração não só racial como 

social (Schwarcz 1993, p.76)  

Sendo assim o darwinismo social acreditava que as misturas das raças dariam o 

resultado de uma raça inferior, devido a essa ideia de raça inferior os adeptos a essa teoria 

faziam proibições sobre o casamento inter-raciais e valorizava um tipo puro “raça” como 
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única e superior as demais raças. 

A ideia de raça construída sobre hierarquias denotando desigualdade dominou 

o pensamento social em muitos lugares, inclusive no Brasil. Foi respaldado, 

em parte, pela ciência, principalmente pela antropologia física empenhada em 

classificar a humanidade em tipos naturais, arbitrando certas características 

fenotípicas por suas frequências em diferentes grupos humanos; mas 

igualmente, por alguns estudiosos  do campo das ciências sociais e humanas 

que usaram da metáfora darwinista da “sobrevivência dos mais aptos” e que 

inventaram a Eugenia para sugerir políticas públicas que, entre outras coisas, 

implicavam limpeza étnica (Seyferth p.43, 1995). 

Portanto termo raça inicialmente era utilizado para determinar categorias e 

classificar espécies na natureza, com o passar do tempo foi sendo utilizado para 

inferiorizar grupos étnicos e estabelecer relações de poder e representatividade social. 

De acordo Nunes logo após o fim da segunda Guerra Mundial em 1946, a ONU 

surgir e implementar a Unesco, tendo como principal objetivo entender a causa da guerra 

e principalmente sua ideologia. No cenário pós-guerra e estabelecida lei segregacionista 

na África do Sul o Apartheid, nas colônias africanas e asiáticas reforça a luta pela 

independência política e coloca novamente na lista a questão racial.  

Segundo Nunes em 1951, um conjunto de cientista sociais e outros especialistas 

reunidos pela Unesco publicaram a primeira Declaração sobre raça negando qualquer 

relação entre característica físicas e atributos morais ou disposições psicológicas. Vários 

documentos foram publicados ao longo dos anos 1950, entre os quais o mais famoso foi 

escrito por Claude Levi Strauss, intitulado “Raça e História”. Nesse llivro o antropólogo 

refuta de forma cabal o evolucionismo e o etnocentrismo e faz uma defesa detida da 

importância da diversidade das culturas para o patrimônio da humanidade (2012 p.163). 

Após esse encontro a Unesco faz uma advertência para a mudança do termo raça 

para etnia, devido ser o que mais se associar ao sentido de cultura, sendo o principal 

argumento para explicar a diversidade humana. Com a mudança do termo não quer dizer 

mudança no significado cultural, com a diferenciação do conceito, o termo foi associado 

a um conjunto de traços, crenças e costumes. Da mesma forma que naturalizou raça a um 

conjunto de característica física e hereditárias dentro de um grupo humano. 

O significado do termo etnia está relacionado a um grupo social que identifica 

uma origem comum, compartilhando cultura, língua, religião e costume, vivendo em uma 

mesma localidade. A etnia passa a ser usada para diferenciar os grupos sociais, esse grupo 

pode ser identificado por uma cultura especifica, sendo assim os grupos étnicos tem suas 
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culturas diferenciadas o que ajuda a identificar os grupos.     

          

Desenvolvendo o conceito de racismo 

 

Nessa parte da pesquisa abordaremos o conceito de racismo, sendo um conjunto de 

ideias e práticas que os indivíduos de um determinado segmento racial se baseiam, 

principalmente na diferenciação biológica do homem, se auto- intitulando superior aos 

demais segmento racial respaldado na sua matriz racial.   

O termo racismo tem sido usado com diferente conceituação. Segundo Munanga 

(2003) o termo racismo foi utilizado no vocabulário ocidental em 1920 e foi atribuído 

uma conceituação ideológica. 

Uma teoria essencialista que postula a divisão em grandes grupos chamados 

raças contrastados que tem características físicas hereditárias comuns sendo 

estes últimos suportes de características psicológicas, morais, intelectuais e 

estéticas e se situam numa escala de valores desiguais. Visto deste ponto de 

vista o racismo é uma crença na existência das raças naturalmente 

hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o cultural. (Munanga 

2003, p.27). 

 O racismo que divide os grupos em raças, com atributos físicos semelhantes 

adquiridos por descendência em uma escala de hierarquia.     

 Segundo Munanga (2003) o racismo é classificado a partir de três campos 

interpretativos: o biológico, o sociológico e o psicológico. No campo biológico tende-se 

transferir para a genética a construção do racismo, no qual o comportamento racista é 

interpretado como algo inerente à natureza. No campo sociológico o racismo se articula 

com a exploração econômica vinculada a diferença de classe social, que por sua vez 

fundamentaria o racismo. E, por fim no campo psicológico e na psicanálise compreendem 

o racismo de forma personalista, ou seja, a ideologia racista se dá a partir da personalidade 

autoritária de pessoas frustradas e reprimidas. (p.28)  

 De acordo com a afirmação o racismo está presente em todas as esferas gerando 

discriminação e conflitos entre os diferentes grupos formadores da sociedade. Gerando 

uma hierarquização e desigualdade entre os membros da sociedade. 

Segundo Rosemberg:  
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o racismo é uma ideologia, uma estrutura e um processo pelo qual específicos, 

com base em características biológicas e culturais verdadeiras ou atribuídas, 

são percebidas como uma ou grupo étnico inerente diferente e inferior. Tais 

diferenças são em seguida utilizadas como fundamentos lógicos para 

excluírem os membros desses grupos do acesso a recursos materiais e não 

materiais. Com efeito, o racismo sempre envolve conflitos de grupos a respeito 

recursos culturais e materiais, e opera por meio de regras, práticas e percepções 

individuais, mas por definições individuais, mas definição não é uma 

característica de indivíduos. Portanto combater o racismo não significa lutar 

contra indivíduos, mas opor às práticas ideológicas pelas quais o racismo opera 

através das relações culturais e sociais (Rosemberg 2003, p.128).  

Com isso o racismo é um conjunto de ideias segregacionistas com indivíduos ou 

grupos étnicos fazendo diferenciação por características físicas, biológico ou cultural, 

fazendo com que essa ideia de racismo exclua os indivíduos de um determinado grupo 

étnico. Essa ideologia racial e segregacionista no Brasil foi muito deferente como nos 

Estados Unidos e na África do Sul, nos Estados Unidos com o Jim Crow e na África do 

Sul com o Apartheid esses dois modelos exibiam leis segregacionista, com violentos 

conflitos relacionado a diferença de grupos étnicos baseados na cor da pele, essas leis 

segregacionistas estabeleciam separação de bairros, ônibus, banheiros e bebedouros 

públicos para brancos e negros. 

Diferente do que aconteceu no Brasil havia uma imagem de democracia racial sendo 

que para grande maioria da população brasileiro acreditavam que as três raças (índios, 

negros e brancos) viviam em harmonia. Nos anos de 1910 a 1940 não existia nenhum 

registro de racismo no Brasil nos anos seguintes houve mudanças sobre essas leis nos 

Estados Unidos devido pressões do Movimento dos direitos civis. 

O racismo no Brasil vem desde do período da abolição quando a elite brasileira 

elaborou um plano político e econômico, sendo que os recém-libertos não faziam parte 

desses planos ficando a margem da sociedade brasileira, a elite investiu na imigração 

europeia principalmente italianos e alemães, para trabalharem no lugar dos recém-libertos 

e no processo de embraquecimento das futuras gerações. Fazendo com a nação se tornasse 

mestiça, alguns teóricos viam o processo de mestiçagem como uma nação degenerada, 

outros viam a oportunidade de clarear a nação, esses teóricos acreditavam que em 

algumas décadas a nação brasileira estaria branca.  

Para combater o racismo no Brasil foi elaborado um projeto de lei na constituição 

federal, em outubro de 1988 que determina o racismo um crime inafiançável sujeito a 

pena de reclusão, sendo essa lei de n 7.716, de 5 de janeiro de 1989, depois modificada 

pela lei de n. 9.459 de 13 de maio de 1997. (BRASIL 1997)  
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O Mito da Democracia Racial   

 

Nesse momento vamos falar acerca do mito da democracia racial, e a importância de 

descrever o racismo no Brasil, que foi marcado pela mestiçagem e o processo de 

branqueamento. Tendo o racismo presente na sociedade brasileira não podemos afirmar 

que as três raças (indígena, negra e branca) viviam em harmonia, como a democracia 

racial tentar nos converse. O mito da democracia racial e explicado por uma ideologia 

que nega a desigualdade entre as três raças no Brasil, e que existe uma igualdade de 

oportunidade entres elas.   A democracia racial é um artificio que nega que existe racismo 

no Brasil, o que aumenta a desigualdade e a discriminação racial, ou seja, os indivíduos 

que são alvo desse racismo se sente incapaz diante dessa ideologia das raças viverem 

harmoniosamente.  

Para o êxito da constituição do mito da democracia racial foi necessário apagar 

a história da resistência dos negros à escravidão, bem como a forma e os efeitos 

da integração do negro na sociedade organizada pelo trabalho livre. Talvez o 

mais perverso do mito tenha sido o fato da tentativa de negar ao negro 

brasileiro sua identidade como um povo portador de direitos. A negação da 

questão racial atua como negação do próprio negro enquanto um dado da 

realidade brasileira. Assim ainda hoje, dos maiores desafios para o movimento 

social tem sido a dificuldade dos próprios negros de se auto- identificarem 

politicamente como negros. (Rocha, 2006, p.25 apud Marinho 2009, p. 33). 

Sendo assim o mito da democracia racial e a base do pensamento ideológico da 

superioridade racial, que explica a escravidão como uma ideia de inferioridade do negro. 

E negação da contribuição do negro na formação da sociedade e o reconhecimento dos 

direitos como cidadão. 

Segundo Marinho (2009) o sociólogo Gilberto Freire na década de 1930, foi o 

fortalecedor da democracia racial, por meio do seu livro Casa-Grande e Senzala publicado 

em 1933, este sociólogo interpretou, sistematizou e divulgou o mito da democracia racial 

ao afirmar que no Brasil as três raças formadora da sociedade brasileira conviviam desde 

a escravidão de maneira mais amistosa, quando comparada com outras sociedades 

multirraciais ou de colonização escravista existente no mundo( Marinho 2009, p.33). 

Através dessa afirmação democracia racial é entendida como uma ideologia que tem 

a intenção de rejeitar a desigualdade racial entre as raças, no Brasil a consequência do 
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racismo admite-se que existe um ambiente de igualdade e oportunidade para as três raças. 

Mas o mito apenas tem a intenção de divulgar e ampliar preconceito, estereótipo e 

discriminação de um grupo racial sobre outro, o mito foi fundamentado nas doutrinas de 

superioridade racial, para explicar a escravidão a partir das ideias de inferioridade do 

negro e para persistir “enquanto ideologia e negar histórias de resistências desse povo”. 

Portanto essa visão de que as três raças viviam em harmonia apenas serve para disfarçar 

o racismo e a discriminação racial, existente na sociedade brasileira, existindo um 

impedimento dos negros lutarem pelos seus direitos.  Acerca da sociedade brasileira em 

negar a existência do racismo no Brasil, “Florestan Fernandes falar sobre as questões 

raciais, quando admite que o brasileiro tem preconceito de não ter preconceito”. Com isso 

ele resume o cenário da sociedade brasileira, cega pelo o mito da democracia racial.  

 

Ideologia de branqueamento: 

  

No final do século XIX e início do século XX foi elaborado um projeto pela elite 

brasileira com intenção de inferiorizar a raça negra e reafirmar a superioridade da raça 

branca, nesse sentido houver um processo para branqueamento da nação, sendo o único 

objetivo da elite era exterminar a raça negra com suas teorias racistas e a elite brasileira 

elevar a “pureza da raça branca”.  

Com a abolição da escravidão surgiu um novo projeto de sociedade no Brasil, a elite 

brasileira no processo de transformação da produção econômica e do regime político, a 

elite incentiva a mão- de- obra europeia ao invés de incluir os recém-libertos nesse novo 

modelo de sociedade. 

 A ideologia do branqueamento no Brasil está incorporada ao processo imigratório 

europeu, essa ideia de imigração europeia já fazia parte dos projetos iniciais abolicionista, 

sendo que a elite não queria apenas a mão-de-obra, mas queriam tornar o Brasil mais 

claro. Com isso a elite elaborou projetos imigracionista e promoveu a mestiçagem que 

nesse momento já não era mais vista como degeneração da raça como no modelo original 

defendido pelo darwinismo social. A partir da entrada de um grande volume de imigrantes 

brancos já não se falava no Brasil que o cruzamento das raças levaria a degeneração e a 

falência do país, mas uma possibilidade de branquear a nação. 
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 Essa ideia de branqueamento da nação proposta pela elite tinha o principal 

fundamento de promover a superioridade da raça branca, exaltar o processo para 

branquear a nação e acabar com a raça negra.  

Segundo Hofbauer (2006, p.26) 

o ideário de branqueamento uma característica importantíssima do “racismo 

brasileiro” tem atuado como suporte ideológico das relações de poder 

patrimonial que se estabeleceram e se firmaram no país. A partir do final do 

século XIX, a ideia do branqueamento se transformou num argumento 

importante no discurso daquela parte da elite brasileira (políticos e cientistas), 

que queria mudanças econômicas, mas ao mesmo tempo mostrava-se 

preocupada diante de qualquer mudança nas relações de poder estabelecidas 

(Hafbauer 2006, p.26 apud Ramos 2016, p.35). 

Com isso favoreceu para que os brancos tivessem uma ascensão, a população 

negra de acordo com ideia do branqueamento levaria ao desaparecimento gradativo da 

raça negra o que seria a solução para o problema racial. 

 Portanto a ideia de branqueamento introduziu um sentimento de inferioridade na 

população negra, já na população branca foi ao contrario um sentimento de superioridade, 

com a contribuição para divulgar a desigualdade racial no Brasil, nesse contexto não 

existia políticas públicas para população negra, ficando a margem da sociedade, 

diferentes dos imigrantes que tiveram políticas públicas para serem inseridos na 

sociedade, porque a elite brasileira apostava na ideia do branqueamento. 

 A ideologia do branqueamento colocou a população branca em uma condição 

social superior à da população negra que foi excluída racialmente e socialmente, sendo 

assim a ideologia do branqueamento também tinha como objetivo esconder as péssimas 

condições em que viviam a população negra, através da ideologia do branqueamento a 

elite tentava demostra que a nação vivia em harmonia, ou seja, sem conflitos raciais. A 

elite brasileira acreditava que com a vinda dos imigrantes europeus para o Brasil eles 

iriam colabora para branquear nação, ou seja, a elite entendia que os europeus ajudariam 

clarear a nação, construiriam para mudança físicas, cultural e para o desaparecimento da 

população negra.   

 Portanto a ideologia do branqueamento colaborou sendo suporte para elite branca 

manter a relação de dominador e explorador para impedir a integração do negro na 

sociedade. 
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As contribuições da Lei 10.639/03  

 

 A lei 10.639/03 é o resultado de lutas e pressões do Movimento Negro, parte do 

movimento social, político e cultural no Brasil. Precisamos agradecer ao movimento 

negro a implantação e a obrigatoriedade da educação das Relações Étnicos- Raciais no 

ensino básico de acordo com a lei 10.639/03. Com a inferiorizacão e a discriminação 

racial direcionado aos negros e aos seus descendentes no espaço escolar, o movimento 

social negro fez pressão junto ao Estado brasileiro para dá fim nessa situação 

discriminatória, possibilitando uma educação que venha admitir verdadeiramente a 

contribuição da população negra na formação da sociedade brasileira, sua luta, sua cultura 

e história no espaço escolar.   

 Devido essa desigualdade e discriminação racial no espaço escolar necessitava de 

mudanças no ensino básico brasileiro, o movimento social elaborou projetos no sentido 

de produzir políticas e programas para a população negra, na valorização da história e a 

cultura da população negra. Através desses projetos podemos destacar alguns artigos 

abaixo: 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-

Brasileira.  

51- O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 

estudo da História da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a 

cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômica e 

política pertinente a História do Brasil.  

52- Os conteúdos referentes a História e Cultura Afro-Brasileira serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar em especial nas áreas de 

educação Artística e de Literatura e História brasileira. 

Art.79-B O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como “Dia 

Nacional da Consciência Negra”. (Brasil, 2003) 

 Sendo assim a obrigatoriedade da Lei 10.639/03 a inclusão de História e Cultura 

Afro-brasileira e africana nos currículos da educação básica, contribuir para a formação 

dos professores e a generalização do ensino básico no Brasil, temos que reconhecer a 

História e a Cultura do povo na formação da sociedade brasileira, sendo que a Lei 

10.369/03 não é apenas para a população negra a que mais sofre com a discriminação 

racial mais sim para toda sociedade brasileira.  
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    A lei 10.639/03 propõe vários desafios para implementação e aplicação, não sendo 

fácil principalmente devido os professores durante a sua formação acadêmica não terem 

contanto com a temática educação e relação étnica- racial, ou seja, os professores nem 

são responsáveis por esse déficit e devido não existe uma valorização da prática docente 

para os professores trabalhar as discriminação racial que existe no espaço escolar, eles 

não tem feramente para atuarem contra o preconceito, com isso a lei propõe uma nova 

visão para tratar os negros com objetivos de mudança e desconstrução do mito da 

democracia racial. Portanto a Lei 10.639/03 se apresenta no modelo da implantação de 

políticas de ações afirmativa para população negra, tendo como objetivo a implantação 

da lei e evidenciar a construção de políticas de igualdade, de oportunidade educacional e 

a desconstrução de uma imagem inferiorizada dos afros- descendentes.    

 De acordo com Muller (2008) recuperar a contribuição histórica da população 

negra para construção da sociedade brasileira, discutir nossa herança africana não só 

contribuirão para reforçar a autoestima e a identidade de nossos alunos (...) igualdade 

possibilitaremos aqueles que tem outras origens raciais, como brancos, amarelos e 

indígenas possam ter dimensão mais apropriada da contribuição do negro na construção 

do país (Muller 2008, p.27 apud Marinho 2009, p.102). 

Trabalhar a temática de valorização e contribuição da herança africana serve para 

elevar a autoestima dos alunos negros, devido a cultura africana aparece no currículo e 

livros didáticos apenas com a temática de povos escravizados deixado deficiente a 

representatividade do aluno negro e diminuindo a importância dos afros- descentes.  

 Nesse momento destacamos que após a promulgação da Lei 10.639/03, em 2008 

foi promulgado a Lei 11.645/08 que inclui a obrigatoriedade do ensino da História e 

Cultura Afro-brasileira Indígena, alterando a Lei 10.639/03, mas sem substitui-la.   

A Lei 11.645/08 da mesma forma que a Lei 10.639/03 tem como objetivo afirmar 

como um instrumento de determinação, para classificar as conclusões acerca dos 

currículos escolares que necessita ser repensados e readaptados para que seja trabalhado 

na escola a Cultura Afro-brasileira, africana e a Indígena. A creditamos que a com a 

promulgação destas leis, abre-se oportunidade nas escolas para fortalecer o conhecimento 

que nortear a valorização da diversidade humana.    



22 

 

 

3 O RACISMO NO COTIDIANO ESCOLAR 

3.1  O racismo e seus desdobramentos no cotidiano escolar 

 

Neste momento vamos aborda a temática sobre racismo no cotidiano escolar, a 

superação da discriminação que está presente na escola e a desigualdade racial e social 

que se apresenta nesse espaço a muito tempo. 

O livro de didático, de modo geral, omite ou apresenta de maneira simplificada 

e falsificada o cotidiano, as experiências e o processo histórico-cultural de 

diversos segmentos sociais, tais como a mulher, o branco, o negro, os indígenas 

e os trabalhadores, entre outros. Em relação à população negra, sua presença 

nesses livros foi marcada pela esteotipia e caricatura identificada pelas 

pesquisas realizadas nas duas últimas décadas. A criança negra era ilustrada e 

descrita através de estereótipos inferiorizastes. (Munanga 2005, p23). 

A população negra foi apresentada nos livros didáticos, como uma figura 

desvalorizada, marginalizada em posição social inferior ao do branco, na figura de 

empregados e escravos nunca em uma posição de destaque. Dessa forma apresenta as 

características históricas e culturas dos negros por meio de uma visão estereotipada para 

crianças nas series iniciais apenas reforça o racismo no cotidiano escolar. Fazendo com 

que os negros sintam uma rejeição ou negação de seus valores culturais o que resulta na 

evasão escolar da população negra. 

De acordo com Cavalleiro (2005, p.12)  

em estudos anteriores foi possível comprovar que a existência do racismo, do 

preconceito e da discriminação raciais na sociedade brasileira em especial no 

cotidiano escolar causa aos indivíduos negros : auto- rejeição desenvolvimento 

de baixa autoestima com ausência de reconhecimento de capacidade pessoal 

rejeição ao seu outro igual racialmente; timidez, pouca ou nenhuma 

participação em sala de aula; ausência de reconhecimento positivo de seu 

pertencimento racial dificuldade no processo de aprendizagem ; recusa em ir à 

escola e consequentemente evasão escolar. Para o aluno branco, ao contrário 

acarretam a cristalização de um sentimento irreal de superioridade, 

proporcionando a criação de um círculo vicioso que reforça a discriminação 

racial no cotidiano escolar bem como em outros espaços da esfera pública. 

Essa afirmação reforça que o aluno afro- descendente no espaço escolar e exposto à 

atos racistas como xingamento e piadas de fundo racista essas agressões direcionada aos 

alunos negros atrapalha na formação e na capacidade de desenvolvimento desses alunos, 

sendo associados a timidez e a pouco ou nenhuma participação das aulas, dificuldade de 
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aprendizagem, recusa em frequentar as aulas resultando na evasão escolar desses alunos.   

As agressões de cunho racistas que os afro- descentes sofrem no cotidiano escolar, 

são tratadas sem nenhuma importância por parte dos professores e funcionários da escolas, 

sendo essas agressões um dos principais e mais frequentes motivos havendo outros como 

questões econômicas, baixo rendimento, desconforto e constrangimento aos alunos 

afrodescendentes como consequência da evasão escolar  dessa população, essas agressões 

muitas vezes são xingamento e piadas de fundo racista, que aparece na escola como 

bullyng e nunca como racismo um ato discriminador. O racismo no cotidiano escolar e 

um assunto que deve ser debatido no espaço escolar, em uma tentativa de mudança nesse 

espaço. 

Essas agressões, xingamento e piadas que são principalmente direcionadas a 

população negra o que interfere bastante na formação desses alunos colaborando para 

baixa autoestima, pouco desenvolvimento escolar e evasão dos alunos afro- descentes, 

crianças e adolescente negros, em sua maioria tem a consciência social da cor da sua pele 

através de atos racistas que eles sofrem ou presencia todos os dias dentro do espaço 

escolar. 

Segundo Cavalleiro esses atos racistas no cotidiano escolar são extremamente nocivos 

aos alunos. 

O sistema educacional brasileiro da mesma forma que as demais instituições 

sociais, está repleto de práticas racistas, discriminatórias e preconceituosas, o 

que gesta, em muitos momentos, um cotidiano escolar prejudicial para o 

desenvolvimento emocional e cognitivo de todas as crianças e adolescente em 

especial às consideradas diferentes com para os pertencentes à população negra 

(Cavalleiro 1998, p.15). 

Com isso o currículo, material de didático e as relações inter-raciais   no espaço 

escolar são agressivas e ilimitada de conhecimento para os alunos afro- descentes, devido 

a escola não problematizar as questões raciais no espaço escolar, tendo assim um 

tratamento diferenciado para com os alunos negros, ocorrendo uma exclusão da escola e 

a construção de um sentimento incomodo ao sistema escolar e a inferioridade racial. 

Nessa mesma linha muitos estudos confirmam de diuturnamente o alcance do 

racismo tem sido tratado nas escolas de maneira displicente propagação de 

aspectos legitimadores da dominação branca. O cotidiano escolar apresenta-se 

desse modo marcado por práticas discriminadoras que condicionam a 

percepção negativa das possibilidades intelectuais de negros propiciam, ao 

logo dos anos a formação de indivíduos brancos e negros com fortes ideias e 

comportamento hierarquicamente racializadas (Cavalleiro 1998, p. 20). 
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Com essa educação discriminatória e com resultado desigual, o baixo nível de 

escolaridade da população negra, ajuda para reafirma a exclusão no mercado de trabalho, 

acrescenta-se a isso a questão que no processo de seleção venha pautado em uma 

mentalidade racista, adquirido valores de inferioridade à população negra e 

desqualificando para cargos mais elevado no trabalho.     

Sendo o sistema educacional brasileiro responsável pelo péssimo desempenho 

escolar da população negra, ele usa diversos artifícios racista para um afastamento e 

inferiorização da população negra, usado argumento de que essa população foi 

escravizada e por esse motivo hoje são pobres e de baixo rendimento escolar. No espaço 

escolar as agressões são mais ofensivas devido os alunos negros acreditam que na escola 

não seriam incomodados com atos discriminatórios vindo de outros alunos e até por 

professores e funcionários, eles acreditam que a escola é um espaço de igualdade e justiça 

e não de uma incompreensão social.  

 Os alunos negros sofrem com racismo sendo que muitas vezes é um racismo 

velado, ele aparece na forma de brincadeiras, as crianças e adolescentes passam por uma 

pressão psicológico diariamente nas escolas, muitos desses alunos desenvolvem uma 

depressão nesse espaço discriminador. Os alunos negros aprendem na escola a realidade 

discriminatória das relações étnicos – raciais, nesses estudantes são implantados 

estereótipos de que são ditos como feios, difíceis e agressivos. As meninas são a que mais 

sofrem com questão de ser feia ou bonita apesar delas terem dificuldade em se aceitarem, 

apesar de hoje em dia existirem pessoas que podemos classificar como referências para 

essas meninas se acharem bonita. Esses alunos respondem a essas agressões com 

violências físicas, sendo que várias vezes os professores e os funcionários da escola não 

examinam a questão e punir os alunos que foram vítimas de racismo, esses alunos acabam 

assumindo uma postura de não reclamar resultando a eles indisciplina e insubordinação. 

Para Munanga o preconceito incutido na cabeça do professor e sua 

incapacidade em lidar profissionalmente com a diversidade, somando-se ao 

conteúdo preconceituoso dos livros e materiais didáticos e as relações 

preconceituosas entre alunos de diferentes ascendências étnicos – raciais, 

sócias e outros desestimular aluno negro e prejudicam seu aprendizado. 

(Munanga, 2001p.88) 

 A partir de meado do século XX, a sociedade brasileira passa por um processo de 

industrialização e urbanização levando a determinadas mudanças na estrutura política e 

social, entretanto a mudança que mais se destaca e na educação que passa ser priorizada 
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pelo Estado, nesse momento a escola pública era vista de boa qualidade, pagava bem seus 

professores e funcionários, tinha bons equipamento e uma boa infraestrutura, infelizmente 

essas escolas apenas era destinada para a elite, a população negra e indígena a que mais 

necessitava de educação foi deixada a margem. 

 Em 1967 foi implantado o ensino público gratuito obrigatório de oito anos, mas 

apenas poucos indivíduos menos favorecidos conseguiram entrar no ensino público 

devido as vagas terem sido reduzidas, a escola pública passa a ser um espaço que garante 

o ingresso a educação a todos dando início a democratização do ensino público.     

 Segundo Almeida o processo de democratização da educação pública no Brasil 

não significou o fim da desigualdade no sistema de ensino, como afirma Haddad (2007, 

p,31), os avanços na oferta de escolaridade dos brasileiros não alteram o quadro da 

desigualdade na educação. O Estado buscou garantir o acesso de todos, mas não criou 

condições para que esses novos sujeitos que adentraram na escola maioria negros 

permanecesse e saíssem dela com êxito, ou seja, não criou as condições necessárias para 

a igualdade de oportunidades. Com a obrigatoriedade de acesso dos grupos menos 

favorecido foram substituídas pelas desigualdades de sucesso no interior do sistema 

escolar (Dubet 2008, Oliveira; Araújo. 2005 apud Almeida 2014, p.127) 

Com a obrigatoriedade do ensino público garantido pelo Estado os indivíduos 

menos favorecidos em sua maioria negros, tiveram acesso à educação, porém o Estado 

não produziu condições para manter esse grupo na escola criando oportunidade para o 

sucesso desse grupo no interior da escola.   

 A democratização do ensino levou a procura da universalização do ensino o que 

gerou um processo de sucateamento e privatização do ensino público, ou seja, os 

indivíduos com mais privilegio foram buscar o ensino privado.  

Quanto mais aumento a consciência da população pelos seus direitos, mais a 

educação é tomada sua especificidade conquanto direito social, que deve 

garantir nos processos políticos e práticas educacionais a vivencia da igualdade 

social da equidade e a justiça social aos diferentes grupos sociais e étnicos – 

raciais (Gomes 2011, p.134 apud Almeida 2014, p. 128). 

Sendo assim a educação no Brasil é uma exigência de indivíduos com menos 

privilégios como a população negra, que desde da pós-abolição da escravatura era uma 

prioridade.  

No Brasil as atividades educacionais e de má qualidade por esta relacionada a 
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status sociais, onde o país não distribuir opções educacionais para todos, tendo uma 

enorme diferença entre ricos e pobres, brancos e negros. A educação no Brasil se 

apresenta na desigualdade social e racial com sentido negativo no acesso, na continuidade 

e no sucesso da população menos favorecida e discriminada como negros e indígenas. 

Num país como o Brasil, apontado por exibir alarmante estatísticas de 

repetência escolar sobretudo nos anos iniciais da escolarização, é impossível 

falar em democratização das oportunidades educacionais sem tocar na questão 

das desigualdades raciais vigentes (Queiroz 1999 p,200 apud Almeida 2014; p. 

131). 

No Brasil não se pode pensar em uma educação democrática devido não 

disponibiliza oportunidade iguais para todos os estudantes de acordo com os status sociais, 

que e um dos indicadores para o enorme insucesso do ensino público no Brasil. 

 A principal característica para esse insucesso da educação brasileira no ensino 

público e o baixo índice de aprovação, sendo que o problema mais grave do sistema 

educacional e a repetência atingido os mais pobres, pretos e pardos. De acordo com 

Almeida os estudos de Hasebalg (1997, p.64) o sistema educacional no Brasil funciona 

como um grande filtro ou peneira em matéria de distribuição de oportunidade sociais. No 

que se referem à desigualdade étnico-racial, o autor citado nos chama atenção para o fato 

de que esta é gerada tanto na fase preparatória de educação formal como na posterior ao 

ingresso no mercado de trabalho (Hasenbalg 1997, p.65 apud Almeida 2014, p.131). 

 Segundo a citação acima o negro no Brasil sempre encontra algo para atrapalhar 

seu desenvolvimento como cidadão, mesmos aqueles que estão em grupo de indivíduos 

com privilegio. Uns dos grandes problemas da educação no Brasil e a má qualidade do 

ensino básico, o baixo nível de escolaridade da população menos favorecidas, um ensino 

de má qualidade eleva a taxa de reprovação desses alunos assim como evasão escolar. 

Com isso a repetência e a evasão escolar e um assunto que está sendo pesquisado e 

debatido, porém ainda não se encontrou solução para o problema.   

 O sistema educacional brasileiro é excludente, de difícil permanência e de 

insucesso para a população negra e indígena os menos favorecidos, onde existe uma 

diferença marcante entre pobres e ricos, brancos e negros. Com a falta de políticas 

públicas para combate à desigualdade social ela prejudica principalmente os membros de 

grupos menos favorecidos. A desigualdade do sistema educacional brasileiro e bem clara, 

os indivíduos mais ricos investe mais em educação, capital cultural bem mais, do que os 
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indivíduos pobres que infelizmente não tem como investir em educação por falta de 

capital, os indivíduos mais pobres ficam apenas com a educação pública. A escola deveria 

ser um lugar de vantagem na formação de valores, um lugar de elaboração de direitos, 

mas ainda está ligada a uma educação eurocêntrica, monocultura e excludente que pouco 

contribuir para o desenvolvimento intelectual, profissional e social dos grupos 

estigmatizados oprimidos e marginalizados que fazem parte desses espaços. 

 Alguns estudos como o do IBGE ajudam a entender que a condição material tem 

grandes influências no nível de escolaridade, quanto mais rico for o indivíduo maior o 

seu capital cultural, ou seja, o nível econômico do sujeito determina o nível a e qualidade 

de escolaridade. A desigualdade na educação brasileira também está relacionada a 

questão geográfica, ou seja, a zona urbana as chances para educação são melhores que da 

zona rural, principalmente acerca do analfabetismo que na zona urbana e menor que na 

zona rural, essa desigualdade educacional não é restrita apenas na zona urbana e zona 

rural, mas também se estende a região Sudeste e Nordeste sendo que o nível escolar da 

região Sudeste e melhor que a região Nordeste. 

A desigualdade no sistema educacional brasileiro, também se estende para as 

questões étnicos-raciais também é um problema sério a população negra e o 

índice de analfabetismo da população e maior que a população branca. De 

acordo com Almeida a taxa de analfabetismo da população negra chega a 14,4% 

entre e a população branca essa taxa é de 5,9% o que evidencia a disparidade 

entre negros e brancos no acesso à educação formal no Brasil. Os estudos de 

Castro (2008) e França (2008) nos ajudam a perceber a disparidade entre 

brancos e negros que cursam o ensino médio e o ensino superior na faixa etária 

considerada adequada. Nesses dois níveis de ensino as diferenças porcentuais 

também são agressivas, ou seja, enquanto 60% dos estudantes brancos, faixa 

etária de 15 a 17 anos, cursam o ensino médio, no caso dos negros apenas 32% 

e no ensino superior a diferença porcentual é ainda maior, enquanto 53, 6 % 

dos estudantes brancos entre 20 e 24 anos, estão na universidade entre os 

negros nessa mesma faixa etária a taxa e de 15,8%. Dados do IBGE (2011) 

indicam que a presença de estudante pretos e pardos no ensino superior subiu 

de 1,8% em 1997, para 8,8% em 2011enquanto para os brancos essa 

porcentagem é de 25%, permitindo afirmar que a representatividade de pretos 

e pardos em comparação com os brancos nas instituições de ensino superior 

permanece baixa. (Almeida 2014, p.137).  

 Mesmos após dez anos da elaboração de políticas afirmativas que seria para 

diminuir a dificuldade que impossibilita o avanço social, econômico e educacional da 

população negra e indígena, o elevado índice da população negra e pardas no nível 

superior e resultado do sistema de cotas raciais, do Prouni e do Fies. Em relação aos 

brancos, as oportunidades educacionais são inferiores para os pretos e pardos, de acordo 

(Hasenbalg 2005, p.230 apud Almeida 2014, p. 138), “devido ao efeito de práticas 

discriminatórias sutis e de mecanismos racistas mais gerais”. 
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As chances de educação para pretos e pardos são irrelevantes em relações aos 

brancos de origem social semelhantes, com isso Hasembalg afirma que os brancos têm 

uma superioridade educacional com relação aos diferentes grupos étnicos, no caso de 

exercer atividades ocupacionais os brancos são os que exercem atividades superior, com 

uma enorme diferença de renda. 

 Queiroz (2002, p.15) fala que qualquer que seja o âmbito e a dimensão observada, 

negros e brancos estão desigualmente situados com relação ao acesso as oportunidades. 

E assim no mercado de trabalho, na educação e em qualquer outro espaço da vida 

brasileira. (...). A herança da escravidão tem sido invocada como argumento para 

justificar a situação presente de desvantagem da população negra. No entanto este 

argumento revela-se frágil diante do longo tempo decorrido desde da extinção do trabalho 

escravo. A fragilidade dessa explicação se evidencia quando se observa que as precárias 

condições econômicas dos negros no pós-abolição não diferiam muito daquela dos grupos 

de trabalhadores estrangeiros brancos que chegaram no Brasil. Hoje boa parte da elite 

econômica, política e intelectual do país é oriunda desses grupos de imigrantes pobres, 

enquanto que a situação da maioria da população negra manteve-se quase que inalterada. 

Assim não há como explicar as precárias condições de existência dos negros hoje, a não 

ser pelo efeito devastador do racismo (Queiroz 2002, p.15 apud Almeida 2014, p. 139). 

 Complementando afirmação, acerca do período escravista os negros eram 

indivíduos marginalizados da sociedade, inferiorizados e sem direitos no período pós 

abolicionistas, ao contrário dos imigrantes europeus que foram introduzidos no mercado 

de trabalho e na sociedade através de políticas públicas, completamente diferente do que 

aconteceu com negros livres. Após algum tempo o Estado brasileiro criou políticas para 

promover a igualdade racial, combater o racismo, o preconceito e a discriminação, mesmo 

com essa politicas o negro não saiu dessa posição marginalizada que foram inseridos 

desde do início do século quando a população negra foi sequestrada no continente de 

origem para serem escravizados no Brasil. 

A desigualdade racial atualmente são resultados da herança do período escravista 

que está relacionada principalmente as manifestações racista de privilegio social, para 

benefício de uma elite branca e racista, sendo que esses privilégios os acompanhas desde 

do início do século, e hoje eles são conservados pela elite para manter o racismo 

marginalizando e inferiorizando os diferentes grupos étnicos raciais.  
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 Referindo a desigualdade educacional “a escola da modernidade universalizou-se 

no acesso prologou o tempo de permanência de todos, criou a “escola única”, mas só 

parcialmente se democratizou”. Seabra 2009, p.28. No Brasil existe uma enorme 

desigualdade social, econômica e cultural, esses fatores sociais indicam que regiões 

menos desenvolvidas apresenta maior desigualdade. “Enquanto no Sudeste a 

porcentagem de pessoas que vivem na pobreza é de pessoas que vivem na pobreza é de 

11%, no Nordeste esse porcentual é 40% e a renda per capita é três vezes menor. A 

deficiência no acesso a direitos humanos básico como saúde, educação, moradia, 

saneamento entre outros, são algumas das dificuldades que o pais em particular as regiões 

mais pobres norte e nordeste, encontram para vencer a barreira da linha da pobreza. De 

acordo com os estudos de Santos (2013) no conjunto da população pobre brasileira 64% 

dos pobres são negros e 70% dos indigentes (Almeida 2014, p.141).  

Essa desigualdade tem um papel de destaque na pirâmide social quando existe 

uma enorme concentração de renda no topo da pirâmide e a base vivem em extrema 

pobreza.  

  No sentido de ingressa ao ensino superior negros e pardos existe uma enorme 

desigualdade na longa trajetória de ensino, no ensino superior os negros e pardos tem 

pouca representatividade principalmente naquelas carreiras denominadas prestigiadas, ou 

seja, aquelas profissões que são valorizadas de alguma forma que possibilita uma 

ascensão social, tais profissões são designadas para os brancos.  

Essa desigualdade de renda está nas diferenças de grupos de cor/raça, regiões, 

Estado e municípios essa concentração de renda aparece entre os grupos mais favorecidos 

e os menos favorecidos, principalmente na questão salarial sendo que os brancos (grupo 

favorecido) recebem muito mais em comparação aos (grupos menos favorecidos) negros, 

pardos e indígenas. Alguns dados do IBGE comprovam essa diferença. Mesmo que os 

negros têm as mesmas condições sociais e de renda que os brancos, eles sempre terão 

mais vantagens devido a cor da pele, por isso os salários e as atividades ocupacionais 

denominada superior são para os brancos.  

 Segundos dados do IBGE os brancos ganhar em média por mês R$ 1.538,00, 

amarelos R$ 1.574,00 valores que chegam próximo do dobro do valor aos grupos menos 

favorecidos; os pretos recebendo R$ 834,00, os pardos R$ 845,00 e os indígenas 

R$ 735,00. (2008, p.213). Com isso o rendimento do grupo mais favorecido e maior que 
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a dos grupos menos favorecidos, de acordo com os dados do IBGE e alguns autores, no 

Brasil existe uma grande diferença entres brancos e negros, ricos e pobres reafirmando 

que riqueza e a pobreza tem cor e classe, no Brasil a questão da concentração de renda 

raça e fundamental.  Ainda utilizando dados do IBGE essa desigualdade também se 

estende para as regiões, enquanto nas regiões Norte e Nordeste se encontra uma grande 

concentração de negros, pardos e indígenas, nas regiões Sul e Sudeste existe maior 

concentração de brancos, com essas informações a pobreza no Brasil do além da cor, 

também ultrapassa as regiões, no Norte e Nordeste são onde existem a maior número de 

negros e pobres do Brasil. No que se refere a educação as oportunidades educacionais há 

uma enorme desvantagem entre brancos e negros, ricos e pobres, quanto mais pobres e 

escuro a cor da pele, menor o nível de escolaridade, sendo assim a escala do sistema 

educacional e muito parecida com a pirâmide da renda e da riqueza, reafirmando que a 

educação para elite e melhor que a educação para os pobres e negros.  

  De acordo com Almeida (2014) 

 a democratização e universalização do ensino fundamental e uma crescente 

expansão do ensino médio, os grupos menos favorecidos e historicamente 

discriminados continuam à mercê de um sistema educacional que não atende 

as suas demandas e os seus interesses, tampouco oferece as condições básicas, 

recursos humanos especializados, materiais didáticos apropriados as suas 

necessidades, estruturas físicas adequadas, etc. – necessárias para um bom 

desempenho social e intelectual do aluno (Araújo, 2012), com salienta Tavares 

júnior(2011, p.553), “a expansão das matriculas não cumpriu a expectativa de 

que ela seria capaz de diminuir as desigualdade sociais. (Almeida 2014, p. 144). 

 Com isso não fica claro que os diferentes grupos étnicos- raciais estão tento as 

mesmas oportunidades educacional para todos os grupos étnicos, ou seja, negros, pardos 

e indígenas não tem a mesma oportunidade de educação de qualidade como os brancos. 

Sendo assim a ampliação do sistema escolar não e o bastante para acabar com a exclusão 

de grupos minoritários, grupos historicamente discriminado que sofrem no cotidiano no 

espaço escolar diante da desigualdade que passar pela questão social, racial, econômica e 

geográfica.  

 Os dados do IBGE (2010), aponta que nos últimos anos o Brasil e principalmente 

a região Nordeste melhorou de forma significativa a oferta de vagas na educação pública 

e houve uma queda expressiva na taxa de analfabetismo, os índices de desenvolvimento 

educacional do pais ainda são baixos para os padrões internacional. A população não 

alfabetizada (IBGE 2010), com 15 anos ou mais de idade embora tinha reduzido para 9,6 

em 2010, ainda é considerada alta. As regiões Sul 5,1% e Sudeste 5,5 são as que apresenta 



31 

 

 

menores taxas de analfabetismo e a região Nordeste a mais alta 19,1% seguida pela região 

Norte 11,2% o que confirma a disparidade existente entre as regiões economicamente 

mais desenvolvida e a menos desenvolvida (Almeida 2014, p. 145).  

 Existe uma diferença enorme entre as regiões desenvolvida e as regiões menos 

desenvolvidas, a média de anos de estudos dos brasileiros e cada região são diferentes 

enquanto Sul e Sudeste de 7,8 e 7,6 centro-oeste 7,5, Norte e Nordeste 6,7 e 6,0 são baixas 

equivalente as demais regiões.  

 Para Hasenbalg (1998, p4) a expansão do ensino no Brasil continua funcionando 

de forma discriminatório, tendo os pretos e pardos menos oportunidades de treinamento 

que os brancos, o que reforça a desigualdade da competição antes entrada no mercado de 

trabalho (p.4). Sendo assim o racismo e as práticas racistas são dos principais motivos 

para as desigualdades sociais e educacionais, o seu grupo étnico-racial, o seu nível escolar 

determina os melhores salários e cargos no mercado de trabalho. Diante disso esse sistema 

desigual e excludente apenas prejudica a educação da população negra, com este sistema 

desigual e com regiões ricas e pobres o IDEB (2011) afirma que as melhores escolas do 

Brasil, encontra-se nas regiões Sul e Sudeste e as piores no Norte e Nordeste, percebe – 

se que os grupos favorecidos a educação e de qualidade em escolas privadas e os grupos 

menos favorecidos encontra-se em escolas públicas, que não oferta ferramenta para 

desenvolvimento social, intelectual e profissional desses grupos minoritário.  

 Segundo Almeida o ensino público no Brasil e tão ruim que conforme o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica IDEB (Índice ...,2011) numa escala de 0 a10 a 

média de notas das escolas públicas brasileiras é 4,7 nos anos iniciais do ensino 

fundamental 3,9 nos anos finais 3,4 no ensino médio, (...), evidenciando que a cada etapa 

do ensino essa média é menor, reflexo dentre outros fatores da má qualidade do ensino 

oferecido das desigualdades educacionais e das práticas racistas (p.148).  

 As escolas públicas brasileiras principalmente em alguns Estados da Região 

Nordeste são verdadeiros depósitos de excluídos, ao contrário das escolas partículas que 

foram idealizadas como escola padrão, espaços para brancos e as escolas públicas espaços 

negros e de baixa qualidade. Sendo assim o racismo que está presente na sociedade 

excludente por uma situação econômica e a cor da pele determina ao sujeito um lugar de 

vantagem ou desvantagem, superioridade ou inferioridade a educação nesse sentido com 

a democratização e universalização continua, desigual e excludente “favorecendo os mais 
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favorecidos e desfavorecendo os menos favorecidos”        

     De acordo com Hasenbalg a educação para os negros enfrenta três impasses o 

primeiro o negro ingressa ou não ingressa no sistema formal de ensino? Segundo o negro 

consegue vencer a barreira da primeira série do 1 grau, enfim, consegue se alfabetizar ou 

não? Terceiro o negro consegue completar as quatro primeiras séries do 1 grau o antigo 

primário? (Hasenbalg 1987 p.24). A questão do negro no Brasil no contexto da educação 

brasileiro e de desvantagem com relação aos alunos brancos, sendo que o indivíduo 

branco ingressa mais cedo no sistema formal, e tem mais acesso à educação do que os 

indivíduos negros.   

Pierre Bourdieu fala acerca das crianças de classe mais pobres não adquire um 

capital cultural e linguístico dentro do contexto família, por esse motivo não consegue 

entender as mensagens que a escola transmitir, mensagens essas pautadas em conteúdo 

que Bourdieu chamou de “cultura dominante ou cultura legitima. 

 Maria Teresa apresentou um estudo que não concordava com a pesquisa de 

Bourdieu, sobre a teoria do capital cultural e linguístico esse estudo indicava que os 

alunos pobres que frequentava escola de classe média tinha um bom resultado, e as 

crianças de classe média tinha baixo resultado por frequenta escolas populares. Com isso 

a teoria do capital cultural e linguístico não estava correta, a partir de analises que ela fez 

em algumas escolas no Rio de Janeiro, foi estabelecido categorias de sucesso e fracasso 

escolar, devido a esse estudo foi elaborado uma relação de resultado escolar com nível 

sócio- econômico, sendo que os alunos pobres fracasso escolar aumentando o ano de 

alfabetização alunos não pobres aumenta o sucesso escolar. 

O segundo passo que se destaca na escola os clientes as escolas aceitam uma 

grande parcela de indivíduos pobres, com esses clientes mais pobre aumenta a taxa de 

fracasso escolar e se a escola tem clientes de classe média a taxa de sucesso e alta, ou seja, 

os clientes pobres, escolas pobres fracasso escolar, classe média, escolas de classe média 

sucesso escolar. Devido a isso existe um sistema de classificação social as escolas são 

oferecidas em todas as regiões da cidade, sendo uma segregação social uma região mais 

pobre o público alvo clientes mais pobres, uma escola de classe média consumidores de 

classe média. Existe um outro sistema quando a região tem clientes pobre e clientes classe 

média nesse tipo de região existe duas escolas uma oferecida para clientes pobres e outra 

para clientes classe média, uma escola distante da outra, nesse sistema segregacionista a 
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escola de classe média para manter sua imagem, seu status e seus resultados satisfatórios, 

direcionar os alunos pobres para outra escola. 

A partir desses sistemas se construir escola para clientes iguais, através desse 

sistema cria-se modelos para escola, com esses modelos social mais elevado determina 

bons resultados. Esse sistema também presente nas escolas de ensino público, escolas que 

deferia oferecer ensino igualitários para todos. 

Até esse momento estamos falando acerca de classes sociais, agora vamos falar 

sobre raças, esse sistema também está relacionado as crianças negras de classe média, que 

são encaminhadas para escolas pobres porque são negras, mesmos sendo de classe média 

essas crianças têm desempenho ruim e fracasso escolar por esta em escolas pobres. 

Segundo Maria Teresa notou que os professores estão muito mal aparelhados para 

lidarem com essa heterogeneidade do alunado: heterogeneidade de classe, 

heterogeneidade étnicos racial. (Hasenbalg 1987 p. 26). Devido os professores estarem 

pautados na ideologia da desigualdade social professores adequando a pensamento sobre 

os clientes, nas escolas de classe média existe o que Maria Teresa chama de “otimismo 

educacional”, ou seja, a boa relação entre pais e a imagem da escola, todos trabalhando 

para o sucesso escolar dessas crianças. Nas escolas pobres acontece ao contrario o que 

Maria Teresa chama de “ideologia da impotência”, ou seja, o pensamento que o professor 

tem sobres seus alunos que “são filhos de bêbados, pais desempregados, famílias 

incompletas, os meninos vêm sujo e não presta atenção etc.” (p.26). 

Esse sistema de classificação as escolas criam uma diferenciação entre os alunos 

brancos e negros, pobres e ricos, as escolas estão pautadas em clientela igualitária, 

fazendo com que os professores ainda deixem em evidencia o estereótipo que alunos 

pobres e negros não são capacitáveis.   

Rosemberg aborda dados estáticos sobre a desigualdade no sistema educacional 

brasileiro, destacando os dados do IBGE que mostra que a população brasileira e 

composta   de 173.966 milhões de pessoas dentre os quais 52,1% se classificar como 

brancos; 41,1% como pardos; 5,9% como pretas 47,7% negras; 0,6% como amarela e 

indígenas (Fonte PNAD 2003, apud Rosemberg p.16). A população brasileira e 

distribuída pelo território nacional sendo que os brancos em sua maioria este concentrado 

nas regiões Sul e Sudeste, pardos e negros nas regiões Norte e Nordeste e em sua maioria 
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a população branca está na zona urbana em quanto pardos e negros na zona rural. 

Observa-se com isso que existe uma desigualdade de renda que está ligada com a 

cor da pele, os negros se apresentam mais pobres, diferença geográficas, nível de 

instrução e escolaridade inferiores da população branca. O sistema educacional brasileiro 

atualmente apresenta desigualdade racial muito mais acentuada, no ensino médio e 

superior valorizando a população branca. Ainda falando sobre a questão da geografia na 

educação existe baixo o nenhum investido do Estado para escolas que são mais voltadas 

para crianças negras e pobres, com isso gera reprovação e evasão escolar. Com 

diferenciação no ensino brasileiro que os negros nas universidades ainda existem a 

profissões que são destinadas majoritariamente para alunos brancos. 
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4 INVESTIGAÇÃO SOBRE AS RELAÇÕES DOS 

ALUNOS DIANTE DAS DIFERENÇAS ÉTNICO-

RACIAIS 

Neste capítulo investigaremos as relações étnicos-raciais vivenciadas no cotidiano 

uma turma do ensino médio e outra da (EJA) educação de jovens e adultos, em dois 

colégios estadual no município de Niterói/ RJ. Sabendo que no cotidiano escolar os alunos 

vivenciam diversas situações discriminatória, desta forma buscamos analisar as relações 

dos alunos negros com os demais alunos das escolas diante das diferenças étnicas-raciais. 

 A pesquisa foi realizada em dois colégios da rede pública, o primeiro fica 

localizado próximo ao centro de Niterói município do Rio de Janeiro, o colégio foi 

fundado em 15 de setembro de 1918, a unidade oferece o ensino fundamental, ensino 

médio e a (EJA) educação de jovens e adultos, contando com 1831 alunos distribuídos 

nos três turnos em 54 turmas. Esse colégio devido sua à proximidade com o terminal 

rodoviário João Goulart é denominado escola de passagem principalmente para os alunos 

do curso noturno, o qual eu acompanhei sendo 80% dos alunos estavam voltando do 

trabalho e indo para colégio. Também realizei a pesquisa em um outro colégio da rede 

pública, localizado no bairro do Ingá também em Niterói município do Rio de Janeiro, 

fundado em 21 de junho de 1924 unidade oferece ensino fundamental, ensino médio e a 

(EJA) educação de jovens e adultos. 

 Eu escolhi realizar a pesquisa nesses colégios devido ter realizado os estágios de 

pesquisa e prática de ensino em ciências sociais (PPECS), nos horários 13:00 às 17:00 e 

das 19:00 às 22:00 ambos os colégios às quarta-feira nas aulas de sociologia no segundo 

semestre de 2017. A pesquisa de campo foi realizada em caráter qualitativo fiz 

observações do cotidiano dos alunos e os conflitos que surgiram em sala entre os alunos 

do ensino médio com a faixa etária entre 15 e 17 anos e os alunos na EJA com a faixa 

etária à cima dos 15 anos.  

 Para elaboração da pesquisa utilizamos algumas técnicas como bibliografia, 

etnografia e observação participante.    

Bibliografia: o levantamento bibliográfico foi o primeiro passo para a realização 

dessa pesquisa, foram feitos estudos com outras produções publicada sobre o tema, 
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discriminação racial e principalmente a questão étnico-racial na educação brasileira.  

Observação participante: segundo Becker (1993) é um método importante na 

pesquisa social, porque permite ao pesquisador inserir na vida cotidiana do grupo a ser 

estudado possibilitando a observação de seus integrantes, para conhecer as situações 

normalmente vivenciadas por esses indivíduos e de que forma interpretam esses fatos. 

A observação participante foi inaugurada por Malinowski nas primeiras décadas do 

século XX, quando ele se dedicou a um estudo entre os nativos das ilhas Trobiand na 

costa da Nova Guine. O autor partir da imersão na vida cotidiana dos nativos como 

elemento fundamental de seu método. Apesar da distância temporal que separa a obra de 

Malinowski dos dias de hoje, ela continua sendo grande referência de método etnográfico, 

uma das principais contribuições da antropologia à ciência. (Adjane dos Santos Ramos p. 

83) 

A técnica da observação participante utilizada na pesquisa permitiu conhecer o 

cotidiano escolar de alguns alunos por um determinado período, com esse método o 

pesquisador se aprofunda no cotidiano do indivíduo à ser pesquisado, essa técnica e muito 

utilizada na antropologia.    

   Etnografia: segundo Goncalves da Silva é o processo de pesquisa no qual o 

antropólogo de perto observa, grava e participa da vida cotidiana de outra cultura uma 

experiência chamada de método de trabalho de campo e depois escreve explicações desta 

cultura, enfatizando o detalhe descritivo (Gonçalves da silva apud Marcus e Ficher, 1986; 

p.18). 

 A etnografia é um método o qual o antropólogo se aproxima da vida cotidiana de 

um grupo de indivíduo, com isso o pesquisador realiza observações, gravações e participa 

do cotidiano desse grupo. Com as observações mais detalhadas o pesquisador realiza 

anotações (caderno de campo), essas anotações são transformadas em informações que 

serão utilizadas em outras pesquisas.       

 Durante o trabalho de campo fiz observações na sala de aula e presenciei situações 

preconceituosas por parte dos alunos e professores. A seguir serão relatadas situações que 

evidenciam a existência de desrespeito e discriminação no espaço escolar.  

 Durante meu estágio de PPECS (Pesquisa e pratica de ensino em ciências sociais) 
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no Colégio 1 em uma turma de Nova-EJA por volta das 19 hs. Foi realizada uma aula 

sobre os temas preconceito e bullying, com uma estagiara do PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) para começar tentamos ir para a sala de 

vídeo, mas a aula não foi realizada lá, devido a sala está ocupada com outra turma, 

infelizmente existe apena uma sala de vídeo no colégio, a aula foi realizada na sala de 

aula mesmo com a utilização do notebook  da escola, foi exibido um filme curto do 

youtube neste filme exibia cena constrangedora com atores negro, como por exemplo 

havia um ator negro correndo, um outro ator grita pegar ladrão, com aquela visão 

estereotipada de que branco correndo é atleta, negro correndo e ladrão, após o filme foi 

organizado  uma roda de conversa com os alunos e os estagiários de PPECS e do PIBID. 

Com termino do filme os alunos começaram a relatar algumas situações de preconceito 

que eles vivenciaram. 

 Aluno A: Foi o primeiro a começar a conversa, ele contou que trabalhava em 

empresa no ramo da construção civil, era de origem nordestina e por esse motivo seus 

colegas de trabalho sempre o chamava de paraíba, ele relatou que por várias vezes brigou 

muito por esse motivo, porém hoje em dia ele não briga. O preconceito racial hoje não é 

apenas por causa da cor da pele mais regional como explicar Antônio Sergio Guimaraes:  

“De qualquer modo, o fato é que as comunidades étnicas formadas por seus 

imigrantes descendentes, vistas pelos brasileiros de quatro costados como “estrangeiros” 

e que, por sua vez, desdenhavam dos “brasileiros”, uma vez absorvidos nas “elites” 

sulistas ou nas classes medias nacionais passaram a redefinir os demais sobretudo os 

trabalhadores e a “rale” marcadamente mestiça, como “baianos”, “paraíbas” ou 

“nordestinos”. Dito que outro modo neste contexto uma codificação neutra para os 

“pretos”, “mulatos” ou “pardos” das classes subalternas transformados, assim nos alvos 

principais do “novo racismo” brasileiro. (p.58). ”    

  Aluno B: Nos relatou que trabalha na coleta de lixo da prefeitura do município de 

Niterói, ela contou que tem uma filha com o tom de pele mais claro que o dela, e que por 

esse motivo sempre que está na rua com sua filha, alguém sempre fica olhando para elas 

e fazem perguntas se a garota e mesmo sua filha, ela falou que acha desnecessário esse 

tipo de pergunta por causa da cor da pele das duas.  

Aluno C: Uma jovem relatou que foi ao shopping em Niterói especificamente em 

um loja de calçado, ao chegar na loja ela e sua irmã estavam olhando sandálias, a irmã 
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dela tem a pele mais clara, haviam três vendedoras no salão da loja as três vendedoras 

foram atender a jovem de pele mais clara, a jovem por sua vez indicou que quem iria fazer 

as compras seria a outra jovem,  no entanto nenhuma vendedora foi atende a jovem de 

pele negra, depois de algum tempo por volta de 20 minutos apareceu uma vendedora para 

que lhe atende muito mal, a jovem percebeu a situação e saiu da loja sem levar nada. 

Aluno D: Relatou que também sofria racismo por ser branco, ele acreditava no 

racismo reverso.  

Durante o mês de setembro no colégio 2 foi desenvolvido um projeto em conjunto 

a com a direção e os professores de sociologia, física, espanhol e química. Foi um evento 

para toda a escola, as turmas que apresentaria os trabalhos seriam as turmas 1011 e 3008, 

o evento era para aumentar as notas no quarto bimestre, a proposta para professora de 

sociologia com a turma 1011 foi a ditadura da beleza e para turma 3008 identidades de 

gênero. Para iniciar o projeto a professora de sociologia fez exibição de filmes e 

documentários para dá base a turma na elaboração dos trabalhos e apresentação para todo 

o colégio que seria no final do mês de setembro.       

Na semana seguinte por volta das 14 horas cheguei ao colégio 2 em Niterói para 

mais um dia de pesquisa com a professora de sociologia, logo ao chegar fui para a sala de 

multimídia porque estava sendo exibido documentários sobre identidade de gênero para 

discutir com a turma 3008. No entanto os alunos não queriam participar da discussão, 

devido não estarem à vontade com o tema.      

Na turma 1011 o trabalho foi sobre a ditadura da beleza, foi elaborada uma 

discussão acerca de um padrão ideal de beleza se é apenas aquele eurocêntrico, de pessoas 

magras, altas, brancas e ricas. No início dessa discussão foi citada o caso da miss Brasil 

2017 que é negra, e sofreu diversos comentários racistas nas redes sociais como por 

exemplo: miss Brasil 2017 tem cara de empregadinha nordestina. Nesse exemplo 

evidencia um racismo de classes. Com explica Antônio Sergio Alfredo Guimarães: 

O racismo se perpetua por meio de restrições fatuais da cidadania, meio da 

imposição de distâncias sociais criadas por diferenças enormes de renda e de 

educação, por meio de desigualdades sociais que separam brancos de negros, 

ricos de pobres, nordestinos de sulistas. (p.59) ” 

 A turma por sua vez ficou chateada com os comentários principalmente as garotas. 

Durante o intervalo entres as turma 3008 e 1011 uma professora de sociologia me relatou 

que no primeiro semestre de 2017 aconteceu um fato dentro da escola muito complicado, 
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que no período das provas a professora de sociologia aplicou uma prova no curso noturno, 

uma aluna que sentava no fundo da sala não devolveu a prova de sociologia, a professora 

saiu da sala para aplicar prova em outra turma, logo em seguida a professora de física 

entrou na sala para dá sua aula, assim que a professora de física sentou na aluna levantou 

para devolveu a prova de sociologia, a professora de física explicou que aquela prova não 

era dela e guardou em umas das gaveta da mesa, na semana seguinte a professora de 

sociologia foi avisada pela direção da escola que havia uma de suas prova guardada. Com 

as demais provas todas corrigida exceto a prova dessa aluna, a professora começou a 

devolução das provas essa aluna chegou para a professora de sociologia e perguntou onde 

estava a sua prova, a professora por sua vez disse que ia procura a prova em casa a aluna 

não satisfeita com resposta pegou um estilete e colocou em cima da mesa da professora  

e falou que sua prova iria aparecer naquele mesmo dia. O caso foi para direção porém 

nada foi feito, porque a aluna relatou que achou o estilete no chão a caminho da escola, 

ao final das aulas às 22 horas a professora de sociologia estava saindo para pegar o ônibus 

essa aluna estava na porta do colégio com mais quatro homens dentro de um carro, a 

professora esperou um posicionamento da escola porém nada foi feito, a professora para 

não ser mais uma na estática se afastou da escola no período noturno e a aluna ainda  

permanece no colégio  

Voltando sobre os trabalhos das turmas 1011 e 3008 na semana seguinte cheguei 

ao colégio por volta das 13hs a professora exibiu um filme para turma 3008 chamados 

garota dinamarquesa que conta a história de um homem transgênico no processo de 

descobrimento e transição na década de 20, após o filme a professora queria começar um 

debate, porém a turma estava querendo divide os grupos para a apresentação. A turma foi 

dividida e todos da turma aceitaram suas tarefas com exerçam um grupos de quatro 

garotas negras que estavam sentadas ao fundo da sala, as garotas eram tímidas em todas 

as aulas elas nunca participaram dos debates em aula, após a aula elas vieram conversar 

com a professora de sociologia que não queriam fazer o trabalho por questões religiosas 

porque elas eram evangélicas e não aceitavam pessoas transgênicas nem  homossexuais, 

a professora falou para garotas que elas teriam que apresentar o trabalho porque ela queria 

ouvir uma opinião contraria.  

Segundo estudos anteriores, foi possível comprovar que a existência do 

racismo, do preconceito e da discriminação raciais na sociedade brasileira e, 

em especial, no cotidiano escolar acarretam aos indivíduos negros auto rejeição, 

desenvolvimento de baixa autoestima com ausência de reconhecimento de 

capacidade pessoal; rejeição ao seu outro igual racialmente; timidez pouca ou 
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nenhuma participação em sala de aula, ou reconhecimento positivo de seu 

pertencimento racial dificuldade no processo de aprendizagem recusa em ir à 

escola e, consequentemente evasão escolar. Para o aluno branco, ao contrário 

acarretam: a cristalização de um sentimento irreal de superioridade. (Ana 

Beatriz Sousa Gomes p.235).       

Na turma 1011 que o tema foi ditadura da beleza e os padrões estabelecido pela 

sociedade um padrão com a cor da pele branca, cabelo liso e magra, em um dos vídeos 

exibidos chamou muito a atenção da turma nesse vídeo uma garota negra com o cabelo 

crespo falava acerca de beleza negra e como ela elaborou uma lista com dez mulheres 

negras e bonita a vencedora foi Camila Pitanga, para ela o resultado não foi satisfatório 

devido a Camila Pitanga ser mestiça a turma concordou com o argumento dela. O vídeo 

continua agora ela fala sobre produto para cabelos crespos principalmente sobre o Seda 

que no seu rótulo para cabelos crespos eles colocam uma modelo branca de cabelo liso as 

garotas começaram a comentar: porque não uma modelo negra de cabelos crespos e elas 

mesmas responderam que a beleza negra não está nos padrões, e que ela já tinha visto 

esse produto.  

Com isso um outro vídeo foi exibido com mulheres negras com perfis diferentes 

com exibição deste vídeo começaram umas “brincadeira” com uma garota negra, alta e 

muito magra com cabelos crespos , ela não gostou das “brincadeiras” e começou uma 

discursão entre alguns alunos a professora de sociologia interrompeu a discursão dizendo 

apenas para eles para com aquilo, os garotos ficaram falando que ela era barraqueira, 

porém o tempo que eu estive no colégio pode observar que essa garota é calma ela apenas 

fica nervosa quando fazem brincadeiras com a cor da sua pele e estrutura do seu cabelo, 

com isso ela responde com violência essa piadas racistas que acontece na escola.  

O resultado das agressões tem levado às respostas violentas de alunas e alunos 

afrodescendentes, resposta essas acompanhadas de punições disciplinares 

sobre, apenas e unicamente, os que sofreram a primeira agressão, ficando, aí 

vítimas repentinamente desrespeitadas. São frequentes as queixas de que os 

professores não veem os xingamentos e desaforos por eles sofridos ou que que 

tais docentes não percebemos atos e, quando percebem, não ligam, fazendo 

com que muitos adotem a atitude de não reclamar. (Henrique Cunha Junior p. 

232, 233).      

Na semana seguinte às 13horas cheguei ao Colégio 2 para aula de sociologia nessa 

aula foi exibido um filme chamado Besouro para a turma 3008, esse filme aborda questões 

sobre racismo, religiosidade e capoeira. Após a exibição do filme a professora propôs um 

debate sobre as questões apresentada no filme a princípio a turma não queria participar e 

ficaram conversando, depois de algum tempo um aluno negro que usa o cabelo black 

chegou no meio do filme e resolveu participar do debate com isso os demais alunos 
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começaram a participar, falando das situações preconceituosas que eles já passaram que 

tinha haver com o filme, um aluno relatou que era de uma religião de matriz africana 

devido a sua religião ele era chamado de macumbeiro.  

Macumba tem sido realizada uma associação racista e nefasta com o mau, ruim, 

nocivo e catastrófico. Os estereótipos associam a macumba a bruxarias, 

exorcismos e seitas satânicas, a quais fazem parte, inicialmente, da cultura 

Europeia e não Africana. Devemos esclarecer que todas as práticas religiosas 

de origem africana são fundadas no respeito profundo ao ser humano e aos 

seres da natureza, não comportando atos de perversidade e malevolência. (Ana 

Beatriz Sousa Gomes p. 234) 

“Estudantes e familiares de estudantes que fazem parte de religiões de origem 

africana são seguidamente agredidos por colegas e educadores devido aos olhares racistas 

sobre a cultura Africana e Afrodescendentes no campo da religião. (p.235)” me chamou 

atenção que esse aluno durante a exibição do filme a turma faziam “brincadeiras” racistas 

com ele fazendo comparação com personagem principal do filme, dizendo que ele era o 

irmão do besouro, que o cabelo dele parecia com o do personagem do filme o cabelo dele 

era uma espoja, pegaram o pente dele e ficaram jogando de um lado para o outro da sala, 

ele ficou muito sem graça com essas “brincadeiras”, a professora apenas dizia para os 

alunos  pararem com aquelas brincadeiras porém não adiantava em nada, o garoto falou 

para professora para não se preocupa que eles eram seus amigos  e estava tudo bem, 

depois disso  ele pegou a mochila e saiu da sala para jogar bola, no recreio um aluno 

passar por esse aluno e grita “joga direito picolé de asfalto”. 

Mesmo quando o racismo não é expresso abertamente, as crianças e os 

Afrodescendentes passam por um linchamento psicológico nas escolas. As 

chamadas brincadeiras são continuas, sistemáticas e deprimem os indivíduos. 

As crianças apreendem muitas vezes na escola a dura realidade das nossas 

relações étnicas. Frente ás grosserias das piadas, dos insultos e dos abusos 

racistas diversos, essas crianças são tidas como feias e difíceis, sendo ainda 

maior o problema quando lhes introjetam esses estereótipos. As meninas 

sobretudo, tem dificuldade em se acharem femininas e bonitas. Dada à 

agressividade do meio, muitos se revoltam e respondem às agressões com 

violência física, sendo por isso punidos sem que os educadores examinem o 

cerne da questão. (p.239) Henrique Cunha Junior  

Durante a pesquisa frequentei a sala dos professores lá observei comentários 

racistas entre os professores.  

Cheguei em uma quarta-feira às 18:30 estava sentada na sala dos professores 

esperando a professora de sociologia, quando as professoras de inglês e matemática 

entram na sala conversando sobre as turmas que elas iriam da aula, naquele primeiro 

tempo, elas estavam entrando na sala passou um garoto negro e esbara na professora de 
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inglês, o garoto volta pede desculpas e sair, a professora vira e diz esse garoto escurinho 

de cabelo duro e muito bagunceiro, está sempre atrapalhando minhas aulas.  

Com isso elas continuar a conversar sobre a escola que na opinião da professora de 

inglês a escola é uma fábrica de bandidos que ali não havia nada que preste, se referido 

aos alunos, sendo 70% dos alunos são negros. 

Essa mesma professora comentar que em umas das suas turmas há uma aluna negra 

que faltar muito as suas aulas, e no dia que ela vem para escola não faz nada apenas 

conversa com os outros alunos ela diz “aquela garota não quer nada ela podia começar a 

fazer programa vai ganhar muito bem com aquele corpo.  

 

  Minha trajetória no colégio como aluna  

 

Durante o período que realizei a pesquisa, lembrei da minha trajetória como aluna 

negra de um colégio público que ficava localizado em Imperatriz no Maranhão, lembrei 

que nesse colégio houve acontecimentos positivos e negativos, lembro que um lado 

positivo que gostava de ir para colégio apenas nas aulas de história, porque havia uma 

professora que realizava avaliação oral e cada aluno ficava sentada em sua cadeira e 

respondia as suas preguntas. Eu era vista como uma aluna estudiosa, comportada e tímida, 

porque eu apenas respondia às perguntas e ficava com a cabeça para baixo e sempre ficava 

olhando para o chão porque eu tinha muito medo dos outros alunos me xingarem ou fazer 

alguma piada.  

Acontecimentos negativos ocorreram várias vezes principalmente na fila da entrada, 

eu não gostava muito de ir para colégio quando lembrava que ao chegar na fila da entrada 

eu seria xingada por algum aluno de “macaca” e “neguinha do cabelo duro”. Todos os 

dias quando chegava no colégio eu  sofria algum tipo de  discriminação racial,  assim 

como eu outros alunos afrodescentes também sofriam o mesmo tipo de discriminação por 

causa das características fenótipos, nesse período os xingamentos aconteciam dentro da 

sala de aula, no recreio até na hora da saída, algumas vezes quando um professor ou um 

funcionário da escola presenciava essas agressões  levava esses agressores para secretaria, 

mas somente isso não resolvia o problema, porém na maioria das vezes quando acontecia 
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essas agressões ainda em sala de aula os professores apenas diziam para os alunos não 

fazer isso que somos todos iguais. Isso quando os professores não exigiam para o aluno 

agredido pedir desculpas para o agressor, apenas porque o aluno se defendeu dos 

xingamentos com agressões.    

Era uma situação muito constrangedora que eu acabei saindo da colégio no meio 

do ano letivo, e apenas voltei a estudar no ano seguinte quando  meus pais me  trocaram 

de colégio e Estado, nesse novo colégio terminei o ensino fundamental e o ensino médio 

mas a discriminação racial por causa da cor da pele, formato do nariz e da textura do 

cabelo ainda continuou,  nesse novo colégio que fica localizado no município de 

Marica/RJ havia um grupo de alunos que ficava esperando eu chegar no portão do colégio 

para começar o xingamento no período que eu estava no pátio do colégio eles ficavam 

com piadas e brincadeiras racistas apenas na sala de aula esse grupo não me xingava 

porque não éramos da mesma turma, isso aconteceu todos os dias até eles terminarem o 

ensino médio e saírem do colégio. Era uma situação muito difícil, apenas quando eu 

cheguei na universidade esse preconceito diminuiu. Sobre essas agressões e xingamento 

Henrique Cunha Junior em educação e afro descendência no Brasil afirma: 

As agressões, xingamento e abusos são diversos, eles existem, na minha escola, 

na sua e em todos os lugares, não como muitos acreditam ser apenas coisas das 

crianças ou atitudes isoladas. As denúncias de atos indignos, envolvendo 

funcionários de escolas e docentes, são várias. Todas são tratados com 

simplicidade e descaso. Primeiramente, porque elas não são tidas como 

racismo e, mesmo quando o são, tem o rótulo de “vamos esquecer, não vale a 

pena mexer nestas coisas”. Esses xingamentos e piadas são parte da cultura 

racista em tem sido difícil examina-los criticamente pois, em primeiro lugar, 

as escolas e os sistemas educativos negam a existência de racismo como ato 

sistemático. Dá impressão que nós, uma parcela dos Afrodescendentes e que 

inventamos os racismos e nós fazemos de vítimas. (p.231) 

           Devido esse silenciamento por parte da comunidade escolar é que a 

discriminação racial e uma das causas do baixo redimindo escolar, ao aumento dos índices 

de repetência e evasão escolar principalmente de alunos afrodescendentes essa grande 

maioria não concluir o ensino fundamental por eles não se encachar nos padrões 

eurocêntricos. 



44 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na presente pesquisa podemos identificar a existência do racismo no cotidiano escolar, 

um ato discriminador que muitos professores não reconhecer e classifica com bullying, o 

racismo acontece no ato da matricula quando alguns professores e o sistema escolar adotam 

escolas para negros e pobres, e outra escola para ricos e brancos. Direcionando negros para 

escolas de pobre, e brancos para escolas de rico, ou seja, se um aluno negro estivesse mesmo 

condição econômica de aluno branco, esse aluno era direcionando para uma escola de pobre.  

Esse racismo acontece por meio de piadas de cunho racista, xingamento e agressões, 

sendo que os professores não trabalham a temática em sala de aula, devido não terem contanto 

com a temática durante sua formação acadêmica não oferecerem disciplina sobre relações 

étnicas raciais.   

 A implementação da Lei 10.639/03 nas escolas não é fácil, porém temos que valorizar a 

História e Cultura Afro-brasileira e combater o racismo e a desigualdade racial e social. 

“ Contudo sabemos que estudar as desigualdades raciais é um desafio. Nossa luta é pela 

edificação de uma sociedade mais justa inclusivo sem discriminação racial com oportunidade 

para todos independente das características fenotípicas. (Marinho p. 124) ”    
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