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Resumo: O presente ensaio tem como propósito tratar de questões referentes ao preconceito 

racial enquanto causa associadas às desigualdades de desempenho escolar entre negros e 

brancos. Para isso, apresenta os resultados de uma pesquisa de mestrado desenvolvida em 

escolas integrantes do Projeto Estudo Longitudinal da Geração Escolar 2005 – GERES, em 

Salvador – BA, entre os anos 2005 e 2007 no qual foram identificadas desigualdades de 

desempenho escolar entre alunos negros e brancos com o mesmo nível socioeconômico e 

coletados dados que mostram práticas discriminativas nas relações entre aluno-aluno e 

professor. 

Palavras chave: negros; brancos; desempenho escolar; preconceito racial; desigualdade. 

 

1. Introdução 

 

A população negra convive com um processo de exclusão nos diferentes espaços da 

sociedade, inclusive no campo educacional. Sobre isso, o Relatório Anual de Desigualdades 

Raciais no Brasil 2009-2010, a partir dos dados apresentados pela Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) 2008, mostra que em 1998, 28,6% dos negros e pardos, 

acima de 15 anos de idade, eram analfabetos, enquanto que 12,1% dos brancos estavam nessa 

mesma situação; em 2008 estes valores passaram para 13,6% e 6,2% respectivamente. 

 

Além das desvantagens dos negros em relação aos brancos no que concerne às taxas de 

analfabetismo, estes ainda possuem desempenho escolar inferior aos brancos, até mesmo, 

quando possuem o mesmo nível socioeconômico, conforme mostram estudos como os 

realizados por Castro e Abramovay (2006), a partir de dados do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB).  A pesquisa que fundamentou a Dissertação de Mestrado “Raça e 

desempenho escolar: uma análise comparativa do desempenho de crianças negras e brancas 

em escolas integrantes do Projeto GERES em Salvador – BA” (SILVEIRA, 2012) obteve 

resultados muito próximos aos de Castro e Abromovay (2006). Essa dissertação teve como 

objetivo investigar se existem diferenças de desempenho entre alunos negros e brancos de 
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mesmo perfil socioeconômico em escolas integrantes do Projeto Estudo Longitudinal da 

Geração Escolar 2005 (GERES), em Salvador entre os anos de 2005 e 2007, e se o 

preconceito racial pode se constituir numa variável associada às diferenças de desempenho 

escolar. 

 

Distintamente das avaliações realizadas pelo SAEB, o Projeto GERES, iniciado em 2004 por 

meio do financiamento da Fundação Ford e do Programa Núcleo de Excelência/CNPq 

(PRONEX) (OLIVEIRA et al., 2007), avaliou uma mesma amostra de alunos no que se refere 

à aprendizagem em Leitura e Matemática durante todo o percurso realizado nas séries iniciais 

do ensino fundamental (FRANCO et al., 2008). Fizeram parte desse estudo as seguintes 

cidades: Rio de Janeiro (RJ), Campo Grande (MS), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA) e 

Campinas (SP).  

 

A referida proposta teve como objetivo geral: “investigar quais práticas pedagógicas e 

condições escolares contribuem para a promoção da eficácia e da equidade escolar” 

(OLIVEIRA, 2007), e se constituiu numa pesquisa longitudinal em larga escala, que avaliou 

“o mesmo aluno em um período de escolaridade específico, respeitados os intervalos 

regulares” (OLIVEIRA et al., 2007, p. 155). Assim, foi avaliada uma mesma amostra de 

escolas e alunos durante quatro anos, iniciado com os alunos que ingressaram na 1º série em 

2005. Integraram o Projeto GERES escolas públicas e privadas, das cidades anteriormente 

citadas, que possuem as séries iniciais do Ensino Fundamental. É importante lembrar que o 

Projeto GERES foi organizado em 5 (cinco) ondas de medidas. A primeira onda foi aplicada 

em março de 2005, e objetivou medir o desempenho dos alunos que ingressaram nas escolas 

lócus da pesquisa. Tratou-se de aferir as habilidades e competências adquiridas pelas crianças 

ao serem introduzidas na 1º série do Ensino Fundamental, ou série correspondente quando a 

escola é organizada em ciclos. A segunda onda ocorreu em novembro de 2005, e teve o 

intuito de examinar o desempenho dos alunos na primeira série do ensino fundamental. 

Posteriormente, a mesma ação foi realizada no mês de novembro de 2006, 2007 e 2008 

(OLIVEIRA et. al., 2007).  No caso de Salvador só houve quatro ondas de avaliação
4
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A partir das informações disponíveis no banco do de dados do Projeto GERES
5
, foi realizada 

uma pesquisa predominantemente qualitativa com estudos quantitativos. A utilização das duas 

abordagens de pesquisa ocorreu em duas etapas distintas. Primeiramente, utilizou-se método 

quantitativo para tratamento e análise de dados do banco de dados do Projeto GERES e, 

posteriormente, com fins de compreender os dados alcançados sobre o desempenho escolar 

recorreu-se ao trabalho qualitativo com análise documental e entrevistas semiestruturadas. Os 

resultados da pesquisa indicaram que as crianças negras apresentavam desempenho escolar 

inferior aos das crianças brancas. Todavia, ao comparar o desempenho por nível 

socioeconômico, observou-se que entre as crianças de nível socioeconômico baixo (brancas e 

negras), a criança negra possuía melhor aproveitamento escolar. No nível socioeconômico 

médio ocorre uma inversão dos resultados, pois os brancos superam, ainda que com uma 

diferença não tanto significativa, o desempenho escolar dos estudantes negros. Entre os 

alunos de nível socioeconômico alto, as diferenças de desempenho se ampliam e apontam, 

novamente, o melhor aproveitamento escolar das crianças brancas.  

 

Compreende-se que diversas variáveis podem estar associadas a essas disparidades, entre elas 

sugere a literatura as práticas preconceituosas manifestadas no espaço escolar. 

CAVALLEIRO (2001), GOMES (2004) e NASCIMENTO (2001), dentre outros 

pesquisadores, entendem que grande parte das escolas brasileira são reprodutoras de práticas 

preconceituosas que insultam, inferiorizam e desqualificam as crianças negras atingindo sua 

autoestima impactando negativamente em seu aproveitamento ou desenvolvimento escolar.  

 

Nesse contexto, apresenta-se o presente ensaio que objetiva discutir o preconceito racial 

enquanto variável associada às diferenças de desempenho entre negros e brancos em escolas 

integrantes do Projeto GERES em Salvador – BA. Para o alcance desse intuito, fez-se um 

recorte da referida pesquisa realizada por Silveira (2012) para obtenção do seu título de 

Mestre, apresentando e discutindo apenas os resultados do estudo qualitativo.  Assim, este 

artigo foi estruturado em cinco partes, incluindo esta introdução. Na segunda parte, discorre-

se sobre as práticas de preconceito racial e suas manifestações no espaço escolar. Em seguida, 

apresenta-se o percurso metodológico da pesquisa, os principais resultados e discussões da 

pesquisa e as considerações finais do trabalho. 

                                                 
5
 Inicialmente, o banco de dados possuía um total de 3877 cases/alunos distribuídos entre as 53 (cinquenta e três) 

escolas que participaram das 4 (quatro) ondas de avaliação, porém com as limpezas do banco que buscou excluir 

escolas e alunos que não atendiam os interesses do estudo (ausência de informação como cor/raça, proficiência, 

nível socioeconômico, entre outros), restaram 639 cases/alunos distribuídos em 41 escolas.  
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2. Praticas Discriminativas no Espaço Escolar  

 

 

Conforme Gomes (2004), a naturalização das desigualdades raciais leva a sociedade a 

entender como “natural” a ausência dos negros nas ocupações de maior prestígio social, não 

vê-los ocupando espaços nos ambientes educacionais, entre outros; achamos normal que os 

negros se encontrem nas posições mais baixas da hierarquia social ou mesmo fora do mercado 

de trabalho; não nos sensibilizamos quando tomamos conhecimento de que dos vinte milhões 

de analfabetos existentes no país, a maioria é de negros; quando as estatísticas nos mostram 

que são as crianças negras que possuem desempenho acadêmico inferior, que são os 

repetentes. Mesmo quando há uma percepção da existência dessas desigualdades, elaboram-se 

diversas explicações para encobertar os episódios, entre elas destacam-se aquelas pautadas na 

concepção de que a discriminação racial é uma questão de ordem econômica, “emocional”, 

dificuldade de aprendizagem, ou ainda problemas com desestruturação familiar (GOMES, 

2004, p. 84-85). 

 

Assim, a sociedade, especificamente a escola, constrói várias respostas para explicar as 

desigualdades, e acaba desconsiderando que uma das principais justificativas pode ser 

encontrada no seu interior: práticas pedagógicas, as vezes, discriminativas, acabam  

impactando a vida dos alunos afetando o desempenho escolar e o seu futuro, já que o 

insucesso na escola pode contribuir  para  sua “exclusão” social  na vida adulta. 

 

Cavalleiro (2001) entende que as relações pautadas em preconceito podem ser observadas 

quando a escola prioriza e reproduz o padrão de beleza branca europeia dominante. A 

utilização do material pedagógico ou ainda de apoio traz lendas e contos tradicionais que 

silenciam a história de luta do povo negro e contribuem bem mais para o constrangimento 

daquelas crianças negras do que o estabelecimento de uma cultura de aceitação e respeito à 

heterogeneidade. Tais materiais colaboram para a edificação da existência de uma “falsa” 

concepção de superioridade do grupo branco. 

 

Segundo Nascimento (2001, p. 119), no ambiente escolar, os gestos, as falas e as 

representações também “perpetuam o legado do determinismo racial”. A escola reproduz e 

legitima a concepção de que a origem africana está intimamente ligada às ideias de 

escravidão; de trabalho braçal; déficit intelectual; ausência de desenvolvimento étnico; 
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estético; cultural e moral e, além disso, destacam a carência de desenvolvimento linguístico, 

uma vez que as línguas africanas são vistas como “dialetos”. 

 

Nessa direção, segundo Cavalleiro (2001) a formação do sentimento racista pode ser efetuada 

de duas maneiras, a saber: através do “afastamento” – onde crianças e professores expressam 

comportamentos que tendem a fugir do contato corporal e dialógico com as crianças negras; e 

a “rejeição” que contempla todas as ações que visam a rejeição, do contato físico e ainda 

verbal com crianças negras. Fazem parte desse processo de rejeição, aquelas atitudes 

diferenciadas dos professores com seus alunos. Muitos deles agem de maneira mais carinhosa 

ou afetiva com as crianças brancas, à medida que estabelecem com esses contatos físicos 

marcados por beijos, abraços entre outros. Acredita-se ainda que as crianças também 

reproduzam essas atitudes, à medida que as crianças brancas buscam se aproximar ou estão 

mais perto das crianças que fazem parte do seu grupo social. Além da postura descrita, o 

referido autor destaca ainda a ausência de atitudes do professor diante das ações 

discriminativas, aceitando muitas vezes comportamentos irônicos, grosseiros das crianças 

brancas para com as negras o que desenvolve nas crianças negras um sentimento de 

desproteção.  

 

Nesse sentido, observa-se que são diversas as prática no espaço escolar que podem revelar 

comportamentos discriminativos. Trata-se de uma realidade desafiadora e, por isso, torna-se 

cada vez mais necessário refletir e debater sobre como edificar uma educação mais justa e 

equânime. 

 

3. Aportes Metodológicos 

  

Tendo em vista os objetivos deste ensaio, serão apresentados apenas os procedimentos 

metodológicos e resultados da pesquisa qualitativa. Participaram do estudo três escolas, a 

saber: Escola privada “A” - localizada no bairro Nordeste de Amaralina, trabalha com 

Maternal, Educação Infantil e Ensino Fundamental (1ª série a 8ª série); Escola municipal 

“B” - encontra-se no bairro de Plataforma; oferece Educação Infantil, primeiro segmento do 

Ensino Fundamental (1º a 4º série) e Educação de Jovens e Adultos – EJA (turmas de 1º a 4º 

série); e Escola municipal “C” - localizado no bairro Engenho Velho da Federação, oferece 

Educação Infantil, o primeiro segmento do Ensino Fundamental (1º a 4º série) e Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) (1º a 4º série, de 5º a 8º série e turma de Telecurso).   
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Após a seleção das escolas, a pesquisa empírica foi desenvolvida por meio de 5 (cinco) passos 

metodológicos, a saber: 1º Passo: pré-teste dos instrumentos da pesquisa; 2º Passo: contato 

com as escolas para apresentação da proposta de investigação; 3º Passo: levantamento de 

informações em documentos da escola sobre a trajetória escolar dos alunos. 4º Passo: 

entrevistas com professores e diretores participantes do Projeto GERES com o objetivo de 

identificar através do discurso dos entrevistados se existe alguma relação entre a proficiência 

e pertencimento racial das crianças. 5º Passo: entrevista com os alunos participantes do 

Projeto GERES, também com o foco de identificar elementos que subsidiassem uma possível 

relação entre pertencimento racial e proficiência escolar.  

 

A elaboração dos roteiros de entrevista teve como base algumas categorias/manifestações que 

permitem a identificação de ações de cunho discriminativo racial. Sobre isto, as categorias 

elencadas neste trabalho tem como base o trabalho de Castro e Abramovay (2006, p. 137) que 

a partir das análises desenvolvidas por Kabengele Munanga, apresentadas no texto, apontam 

“duas dimensões fundamentais para a compreensão do funcionamento do preconceito e da 

discriminação raciais no ambiente escolar brasileiro: a dos recursos didáticos e práticas 

pedagógicas, e a das relações sociais no interior das escolas”.  

 

4. Discussão e Resultados 

 

Antes de mostrar o que alunos e profissionais da escola revelaram sobre práticas de 

preconceito nas escolas, apresentar-se-á, primeiramente, os resultados sobre o desempenho 

escolar das três escolas selecionadas: “A”; “B” e “C”. 

 

 

 

Gráfico 1 – O desempenho escolar de negros e brancos com NSE alto em português e matemática na Escola 

Privada - “A”. 
Fonte: Banco de dados do Projeto GERES. 

 

 

Na escola “A”, tanto em Matemática quanto em Português os negros apresentaram 

proficiências médias inferiores aos brancos em todas as ondas. Em Matemática as diferenças 
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de proficiências foram maiores entre a primeira e terceira ondas. Já na quarta onda as 

desigualdades foram diminuídas. Em Português ocorreu o oposto, pois as desigualdades 

foram sendo ampliadas a partir da segunda onda.  O gráfico 2 traz os resultados da escola “B”. 

 

 

 

Gráfico 2 – O desempenho escolar de negros e brancos de NSE médio em português e matemática na Escola 

Municipal - “B” 

Fonte: Banco de dados do Projeto GERES 

 

A partir do gráfico 2, nota-se que as crianças negras apresentaram proficiência média inferior 

a das brancas em todas as ondas de Português e Matemática. Nessa escola, as diferenças de 

desempenho, em ambos os testes, foram sendo ampliadas a partir da segunda onda.  Em 

relação à escola “C” apresentamos o gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – O desempenho escolar de negros e brancos de NSE médio em Português e Matemática na escola 

municipal - “C” 

Fonte: Banco de dados do Projeto GERES 

 

 

Conforme mostra o gráfico 3, as crianças negras da escola “C” não apresentaram bom 

aproveitamento escolar em nenhuma das ondas de Português e de Matemática. No que se 

refere à amplitude das desigualdades de proficiência média, observa-se que em Matemática as 

diferenças de desempenho foram maiores na terceira e quarta ondas. Já em Português, as 

diferenças foram mais expressivas na primeira onda. 
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4.1 Entrevistas com os Alunos Participantes da Pesquisa 

 

 

A amostra foi composta por 18 crianças, sendo que 12 delas eram negras e 6 brancas. No que 

se refere ao gênero, a amostra foi distribuída entre 61% alunos do gênero feminino e 39% do 

gênero masculino. Com a intenção de abordar o que os alunos revelaram sobre práticas de 

racismo, serão destacados os seguintes itens discorridos no roteiro de entrevista: quem eram 

os amigos desses alunos na escola; em que lugar da sala se sentavam; e, por último, se já 

haviam presenciado alguma atitude que indicasse  preconceito racial.  

 

a) Os Amigos das Crianças Negras e Brancas 

 

 

Ao serem inquiridos sobre quem eram seus amigos durante seus primeiros anos escolares, 

observou-se que entre as crianças negras, 42% delas relataram ter vínculos de amizade apenas 

com crianças brancas, 33% apenas com amigos negros e 25% possuíam amigos negros e 

brancos. Já entre as crianças brancas, 50% afirmaram que seus amigos eram apenas brancos, 

17% disseram que seus amigos eram negros e 33% proferiram que tinham amigos negros e 

brancos. Nesse contexto, observa-se que tanto os estudantes brancos quanto os negros têm 

uma tendência a manter vínculos de amizades com outras crianças brancas.  

 

Sobre isto, vale destacar os resultados de investigação de Aguiar (2008, p. 6) que, em uma 

escola pública do município de Presidente Prudente - São Paulo, com alunos de uma turma de 

quarta-série do Ciclo I do Ensino Fundamental, buscou “analisar o que falavam garotos e 

garotas pobres e/ou negro (a)s acerca da discriminação, do tratamento desigual e das práticas 

de exclusão vivenciadas na escola”. Nesse estudo, observou que as crianças brancas relataram 

que possuíam muitos amigos. Já as crianças negras quase não tinham amigos em sala de aula. 

 

b) Local da Sala de Aula em que o Aluno se Sentava
6
 

 

 

A organização da sala de aula, assim como toda a instituição escolar não é um espaço neutro. 

A forma como as cadeiras são organizadas dividindo a turma entre os que sentam na frente e 

os que ficam no fundo, ou melhor, separando os bem comportados e estudiosos dos 

indisciplinados e que não estudam, mostra como essa instituição produz desigualdades. 

                                                 
6
  Está questão, que integrou o roteiro de entrevista dos alunos, foi fundamentada no trabalho de dissertação de 

Penna (2009), intitulado: “Cenas do cotidiano escolar: visibilidades e invisibilidades”.  
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Organizar os alunos de maneira que um fique atrás do outro não significa apenas que foi 

definido o lugar físico em que irá sentar, mas, principalmente, que turma ou estudante que se 

tem ali (ARNT et al., 2005). 

 

Assim, compreendendo que o lugar em que a criança se senta na sala de aula pode ajudar a 

conhecer quem é esse sujeito, buscou-se saber qual era o lugar em que os alunos negros e 

brancos se sentavam em suas classes. Entre os 12 estudantes negros desse estudo, 33% 

sentavam na frente, 33% no meio e 34% no fundo. Já entre os alunos brancos, observou-se 

que 83% deles sentavam na frente e apenas 17% no meio da sala. Diante disso, esses alunos 

foram então questionados sobre quem definia o lugar em que iriam se sentar na sala. Entre as 

crianças negras que sentavam no meio ou no fundo da sala, 100% disseram que eram elas 

mesmas que determinavam seus lugares. Já entre as crianças negras que sentavam na frente, 

50% disseram que era por opção própria, 25% expuseram que a mãe determinava e mais 25% 

disseram que eram as professoras que as colocavam na frente para ver se elas ficavam mais 

comportadas na classe. Entre as crianças brancas, todas afirmaram que elas mesmas definiam 

seus lugares. 

 

Nesse contexto, três fatos merecem destaque. O primeiro, é que nenhuma criança branca 

relatou que sentava no fundo da sala, o que certamente indica que esses alunos eram 

identificados como bons alunos ou bem disciplinados. O segundo, é que entre as crianças 

negras, que sentavam na frente, 25% delas disseram que eram forçadas pela professora, que 

tinha a intenção de transformá-las em alunos mais comportados. Tal exposição corrobora que 

as cadeiras da frente das salas de aula são destinadas aos alunos disciplinados. O terceiro é o 

fato de mais da metade dos alunos definirem seu próprio lugar, o que significa que esses 

alunos têm consciência de qual é o seu lugar na sala de aula. 

 

c) Práticas de Preconceito Racial Vivenciadas pelos Alunos 

 

 

Ao serem questionadas se já haviam presenciado algum tipo de manifestação de preconceito 

racial, 39% das crianças (33% dos negros e 50% dos brancos) disseram que sim. Todavia, 

nenhum dos alunos desse estudo relatou ter sofrido preconceito racial. As falas indicam que as 

práticas discriminativas relatadas foram vivenciadas pelos colegas ou outros sujeitos da 

escola. Inclusive, a exposição sobre as práticas foi bastante difícil para alunos que destacavam 
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não se lembrar de qualquer tipo de preconceito racial. Esses só conseguiram apresentar 

quando foram criadas situações que revelavam atitudes discriminativas. 

 

A dificuldade em responder à questão citada pode ser porque esses alunos realmente não 

lembravam, uma vez que as perguntas foram relacionadas aos seus primeiros anos de escola. 

Todavia, esses alunos podem ainda ter resistido em responder, uma vez que não queriam 

lembrar-se de práticas racistas sofridas. Nesse caso, tal postura pode ser por vergonha de 

expor que já tolerou preconceito ou ainda porque se lembrar desse tipo de experiência pode 

ser tão traumatizante quanto ser alvo de atitudes discriminativas.  

 

4.2 Entrevistas com os Educadores Participantes da Pesquisa 

 

 

Nesse tópico serão apresentados os dados revelados por professores e diretores aos 

participantes do estudo. A amostra foi composta por 19 educadores, sendo que 16 são 

professores e 3 diretores. Desses sujeitos, apenas 11 profissionais ainda se encontravam nas 

escolas. Assim, algumas entrevistas tiveram que ser realizadas na residência do profissional.  

 

Quando inquiridos sobre manifestações de práticas racistas no interior da escola, mais da 

metade (68%) dos entrevistados afirmaram não ter presenciado nenhum tipo de discriminação 

de cunho racial na escola. Todavia, 32% dos sujeitos expuseram que já haviam vivenciado. 

Segue, a seguir, tabela 1 relativa às práticas citadas pelos entrevistados.  

 

Tabela 1 – Discriminação racial manifestadas nas relações sociais da escola 

 MANIFESTAÇÕES DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL FREQUÊNCIA 

Reação contrária dos sujeitos da escola em relação à exposição de imagens de 

negros no espaço escolar.       

1 

Pais que demonstram não acreditar na capacidade profissional dos professores 

negros da escola 

1 

Alunos que apresentam atitude de negação à presença de professores negros na 

escola 

2 

Seleção de apenas crianças brancas para participarem das atividades recreativas 

como desfiles de alunos 

2 

A aceitação de projetos ou visitas externas à escola de sujeitos/grupos 

(estrangeiros) que com o intuito de apresentar um modelo se sociedade ideal, 

inferioriza o negro ou a sua cultura. 

1 

Alunos negros que se autodeclararam portadores de outra cor/raça. 1 

Entre alunos por meio de xingamentos e apelidos de cunho racista.   4 

Entre os profissionais da escola e alunos por meio de xingamentos e apelidos de 

cunho racista. 

1 

Ausência de contratação de professores negros para trabalhar na escola. 1 

Total  14 

Fonte: pesquisa de campo 
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Observa-se, a partir da Tabela 1, que foram diversas as práticas discriminativas citadas pelos 

entrevistados. Todavia, a que foi mais recorrente nas falas foi a prática de xingamentos e uso 

de apelidos de cunho racista entre os alunos. Nessa direção, os professores foram também 

questionados se já haviam identificado vestígios de discriminação racial nos livros didáticos. 

Dos 19 entrevistados, 53% disseram que nunca observaram preconceito nos livros, 10% que 

não existia preconceito racial nos livros didático, uma vez que os livros da escola eram bem 

selecionados pelos professores e 37% entrevistados afirmaram que já presenciaram 

discriminação racial nos livros. Esses últimos expuseram que a figura do negro quase não 

aparece nas ilustrações ou mesmo nos conteúdos dos livros. Quando aparecem, são 

apresentados de maneira estereotipada. 

 

Além do livro didático, perguntou-se ainda aos entrevistados se já haviam percebido 

preconceito racial nos cartazes pregados nas paredes, brinquedos utilizados pelas crianças ou 

filmes trabalhados pela escola.  Entre os 19 sujeitos deste estudo, 16% disseram que nunca 

perceberam casos de discriminação racial nos materiais didáticos da escola, 31% não 

lembraram ou nunca perceberam, e a grande maioria dos entrevistados (53%) disse que existia  

uma predominância de imagens de crianças brancas nos cartazes e , inclusive os brinquedos 

utilizados pelas crianças, como bonecas, eram na maioria das vezes brancas.  

 

Chamou atenção o relato de uma professora da escola A, quando ela destacou que os alunos 

procuravam imagens de crianças brancas para confeccionar os cartazes. Tal fala mostra como 

a criança internaliza as experiências vivenciadas no seu dia a dia e passam a reproduzi-las. O 

contato com livros, revistas e outros meios de comunicação que transmitem o padrão de 

beleza europeia dominante (CAVALLEIRO, 2001) faz com que as crianças absorvam tais 

ideais de sociedade e os reportem na sua prática diária.  

 

Outra dimensão investigada foi a relação que os educadores sujeitos desse estudo 

estabeleciam entre racismo e desempenho escolar
7
. A maioria dos entrevistados (68%) 

declararam que havia uma relação positiva e 32% deles afirmaram que não. Entre os que 

destacaram que o preconceito racial tem impacto sobre desempenho escolar, a justificativa foi 

que práticas discriminativas interferem na autoestima da criança, bloqueando sua 

aprendizagem. 

                                                 
7
 A citada questão foi fundamentada na dissertação de Teles (2010), intitulada “Representações sociais sobre as 

crianças negras na educação infantil: mudanças e permanências a partir da prática pedagógica de uma 

professora”.  
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Apesar da maioria dos entrevistados reconhecerem o efeito do racismo sobre a trajetória 

escolar do aluno, não se pode deixar de destacar que é significativo o número de educadores 

que não tem essa mesma compreensão. Como resultado, as escolas desses sujeitos podem 

continuar sendo injustas para com os negros, uma vez que ao não reconhecer os efeitos do 

preconceito, eles possivelmente não se mobilizarão para lutar contra as desigualdades 

educacionais existentes entre negros e brancos.  

 

Nesse contexto, faz-se importante destacar a fala de uma das professoras quando diz que o 

problema do negro não é o preconceito, mas ausência de dedicação aos estudos. A partir dessa 

fala, a entrevistada não apenas revela a sua descrença no efeito das práticas racistas sobre o 

aproveitamento escolar da criança como ainda mostra a sua compreensão de que a culpa é do 

próprio aluno negro, que não se esforça para alcançar um bom desempenho.  

 

Procurou-se ainda investigar as atividades desenvolvidas pelos educadores em sala de aula 

para o fortalecimento da cultura negra
8
 e da identidade de seus alunos. Dos entrevistados, 

50% nunca desenvolveram atividades e 50% apresentaram as atividades desenvolvidas por 

eles (2 da escola A, 4 da escola B e 2 da escola C). Vale destacar que essa questão foi 

direcionada apenas para os professores. A seguir, Tabela 2 com as atividades citadas.  

 

Tabela 2 – Atividades desenvolvidas pelos professores. 

 FREQUENCIA 

Realização de atividades culturais, como visitas a museus    1 

Pedir a criança que preencha fichas sobre sua raça/cor para que ela tenha conheça 

sobre sua raça 

1 

Árvore genealógica que mostra a importância da identidade da criança 1 

Discussão sobre reportagens de jornais que discute a realidade do segmento negro  1 

Leitura de livros de literaturas que fala das contribuições dos negros para a 

formação do país 

1 

Debate sobre as contribuições do negro para a formação do bairro onde ele mora 1 

Leituras sobre a História da África 1 

Discussão sobre aspectos da cultura negra como a capoeira 1 

Total 8 

Fonte: pesquisa de campo 

 

Observa-se, a partir da Tabela 2, que os professores têm desenvolvido atividades para a 

valorização da identidade negra. Todavia, o número de professores que disse não desenvolver 

nenhum tipo de atividades foi expressivo. Tal postura pode ser resultado da ausência de 

                                                 
8
 A referida questão foi fundamentada na dissertação de Teles (2010), anteriormente destacada. 
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reconhecimento sobre a importância de inserir na prática pedagógica os conhecimentos dos 

grupos excluídos, ou pode ser ainda carência na formação para o trato com a cultura negra. 

 

Os dados coletados através das entrevistas com os professores e diretores das escolas 

pesquisadas indicam que nessas escolas percebe-se de modo explícito ou dissimulado práticas 

racistas tanto no âmbito das relações sociais, quanto nos instrumentos didático - pedagógicos 

utilizados, como o livro didático, os cartazes, entre outros. Percebe-se ainda que grande parte 

dos professores não foram sensibilizados e nem preparados para compreender e lidar com 

questões como a discriminação ou o preconceito racial.  

 

5. Considerações Finais 
 

 

Observa-se que as desigualdades raciais têm adquirido um importante espaço na agenda de 

debates no campo educacional brasileiro. Tal avanço tornou-se possível à medida que 

diversos estudos evidenciaram a existência de disparidades entre negros e brancos, tanto no 

acesso quanto no aproveitamento escolar. Comparando esses dois grupos, os últimos possuem 

menores anos de escolaridades; são os que apresentam maiores taxas de evasão, repetência, 

problemas com defasagem idade série e são os que possuem menor aproveitamento escolar. 

 

Por um longo período a principal explicação para as diferenças entre negros e brancos era 

fundamentada na ideia de condição econômica, ou seja, o problema do segmento negro estava 

no acesso aos bens econômicos e materiais que o permitisse competir no mesmo nível de 

igualdade com os brancos. Essa forma de pensamento passou a ser superada a partir dos anos 

de 1980 através dos estudos de Carlos Hansenbalg, Nelson do Valle Silva (1990), entre 

outros, que apontaram o preconceito racial como causador das desigualdades existentes entre 

negros e brancos. A partir desses trabalhos, o efeito do pertencimento racial adquiriu maior 

importância no âmbito das pesquisas educacionais (CASTRO; ABRAMOVAY, 2006). 

Corrobora essa afirmação o surgimento de alguns estudos sobre desempenho escolar que 

passaram a analisar o efeito da raça sobre o desempenho escolar, como é o caso do SAEB, 

que, a partir de 1995, inseriu a categoria raça nos questionários contextuais. A partir do 

SAEB, foi possível comprovar desigualdades de desempenho entre crianças negras de mesmo 

nível socioeconômico nas séries iniciais do ensino fundamental e, consequentemente, 

reafirmar os achados de que a condição econômica não pode ser apresentada como único fator 

para as desigualdades raciais (CASTRO; ABRAMOVAY, 2006). 
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Como já discutido neste ensaio, muitas escolas brasileiras são reprodutoras de desigualdade 

raciais, à medida que tratam seus alunos negros de maneira diferenciada dos outros grupos 

sócioculturais. Nessas instituições, as crianças negras convivem diariamente com práticas 

preconceituosas manifestadas nos livros didáticos que silenciam a cultura negra, nos 

xingamentos e apelidos de cunho racista, nos cartazes com a predominância de imagens de 

pessoas brancas. Tais atitudes inferiorizam e desqualificam os negros enquanto sujeitos, não 

permitindo que tenham as mesmas oportunidades que as outras crianças têm de aprender 

(CAVALLEIRO, 2001; GOMES, 2004; NASCIMENTO, 2001) e, por isso, contribuem para 

que se mantenham as iniqüidades nos resultados de desempenho escolar nesses espaços. 

 

É importante destacar que outros fatores estão relacionados às disparidades educacionais entre 

negros e brancos. Entretanto, neste trabalho, procurou-se destacar uma dimensão mais 

subjetiva qual seja a do preconceito racial traduzido no cotidiano escolar por práticas 

discriminativas e preconceituosas cujo reconhecimento é condição necessária para que a 

escola brasileira possa enfim construir uma educação verdadeiramente equânime.    
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