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Resumo: Este artigo objetiva discutir questões referentes ao preconceito racial enquanto uma das variáveis associadas às desigualdades de desempenho 

escolar entre crianças negras e brancas. Com esse intuito, apresenta e analisa parte dos resultados de um estudo que investigou se existem diferenças de 

desempenho entre alunos negros e brancos de mesmo perfil socioeconômico em escolas integrantes do Projeto Estudo Longitudinal da Geração Escolar 2005 

(GERES), em Salvador entre os anos de 2005 e 2007. Para atender esse objetivo, realizou-se um estudo em duas etapas: uma primeira, de caráter quantitativo 

para tratamento dos dados disponíveis no banco do Projeto GERES; a segunda, qualitativa e quantitativa, construída através das técnicas da análise 

documental e entrevistas semiestruturadas, visou compreender e analisar os resultados de desempenho escolar indicados na primeira etapa. Diante dos 

resultados que mostraram diferenças de desempenho escolar entre alunos negros e brancos com o mesmo nível socioeconômico foram selecionadas três escolas 

(duas públicas e uma privada) para posterior trabalho empírico. Nessas escolas, a partir dos relatos de professores, diretores e alunos, foi possível coletar 

dados que evidenciam práticas de preconceito racial tanto nos instrumentos didático-pedagógicos, como o livro didático, os cartazes, entre outros, quanto nas 

relações entre aluno-aluno e professor-aluno. 

Palavras chave: Preconceito racial, Desempenho escolar, Negros, Brancos.  

 
Abstract: This article aims to discuss questions about racial prejudice in one of the variables related to inaquality in academic perfomance among black and 

white children. Thinking of it, this article presents and analyzes part of the results about a study that investigated if there are differences of perfomance among 

black and white students at the same socioeconomic profile at schools of the Projeto Estudo Longitudinal da Geração Escolar 2005 (GERES), in Salvador 

between the years of 2005 and 2007. To attend this goal, it was designed a study in two steps: the first was about quantitative matter for datas treatment 

available at the data base of the Projeto GERES; the second one was about qualitative and quantitative matter, it was built through on analysis techniques in 

files and semistructured interviews aimed to comprehend and analyze the results of the school perfomance indicated in the first step. On the results that shown 

differences in academic perfomances among black and white students with the same socioeconomic level was select three schools ( two publics schools and one 

private school) for more work. In these schools, from the reports of the directors, teachers and students, it was possible to collect datas that show experiences of 

racial prejudice on the didatic pedagogical tools, like textbook, posters and others, in relation between student-student and teacher-student. 

Key words: Racial prejudic, Academic perfomance; Black; White. 

 

INTRODUÇÃO 

o longo da história brasileira, a população negra convive com um processo de exclusão nos diferentes espaços da 

sociedade, com destaque para o 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 se 

encontravam 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 
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desempenho de crianças negras e brancas em escolas integrantes do Projeto GERES em Salvador – BA” 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 mesmo perfil socioeconômico em escolas integrantes do Projeto Estudo 

Longitudinal da Geração Escolar 2005 (GERES), em Salvador entre os anos de 2005 e 2007, bem como 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 escolar e da equidade intra-escolar” (Oliveira, 2007, p. 183), 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
1
. 

A partir dos dados disponíveis no banco da referida pesquisa do Projeto GERES
2
, desenhou-se um estudo de mestrado 

desenvolvido em duas etapas distintas: a primeira, de caráter quantitativo para tratamento desses dados; a segunda, 

predominantemente qualitativa, mas também com abordagem quantitativa, visando compreender o desempenho escolar da 

população estudada foi construída através das técnicas da análise documental e entrevistas semiestruturadas. 

Os resultados da primeira etapa 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.  

Com o objetivo de explicar os resultados alcançados nesta primeira etapa, foram selecionadas as escolas com maiores 

diferenças de desempenho entre negros e brancos de nível socioeconômico médio e alto para posterior realização de trabalho 

empírico. Assim, três escolas foram selecionadas, duas da rede municipal e uma da rede privada de ensino de Salvador-BA. 

Sobre o desempenho escolar dos alunos dessas escolas, vejam-se os gráficos a seguir. 

 

                                                           

1 Em Salvador, inicialmente foram selecionadas uma amostra de 61 (sessenta e um) escolas, assim distribuídas: 21 (vinte e um) escolas estaduais, 20 (vinte) 

escolas municipais e 20 (vinte) particulares (Brooke & Bonamino, 2011). Entretanto, só havia 55 escolas no banco de dados do Estudo GERES. Dessas 

instituições, 53 participaram das 4 (quatro) ondas de avaliação. Sobre isto, Brooke e Bonamino (2011) destacaram que o número de escolas não foi constante 

durante a realização da investigação, uma vez que algumas foram fechadas e outras incorporadas ao estudo. 
2
 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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Gráfico 1: O desempenho escolar de negros e brancos com nível socioeconômico (NSE) alto  em português e matemática na 

Escola Privada - “A”. 

Fonte: Silveira, 2012. 

 

 

Na escola “A”, observa-se que tanto em Matemática quanto em Português os negros apresentaram proficiências médias 

inferiores aos brancos em todas as ondas. Em Matemática as diferenças 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.  No que se refere à escola “B” apresentamos o gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2: O desempenho escolar de negros e brancos de NSE médio em português e matemática na Escola Municipal - “B” 

Fonte: Silveira, 2012 

 

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: Silveira, 2012 
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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.  

 

Nesse sentido, os dados apresentados são desafiadores e assinalam a necessidade de refletir sobre o que ocasiona tais 

disparidades. 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. Tais práticas, dizem esses autores, podem ser percebidas de diferentes formas: nas relações sociais 

entres os sujeitos da escola por meio de xingamentos e uso de apelidos de cunho racista; nos livros didáticos que silenciam a 

figura do negro e suas contribuições para o processo de formação do nosso país; nos cartazes escolares com predominância de 

imagens de crianças brancas, entre outros.  

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 de mestrado, apresentando e discutindo os resultados da segunda etapa
3
.  

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. 

 

PRATICAS DISCRIMINATIVAS NO ESPAÇO ESCOLAR  

 

De acordo com 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. 

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: nas práticas pedagógicas, as vezes, 

discriminativas, que 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. 

                                                           

3 Os resultados da primeira etapa da citada pesquisa de mestrado, alguns apresentados no presente artigo, bem como parte da discussão teórica, foram publicados 

na Revista Poiésis do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). 
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No ambiente escolar, os gestos, as falas e as representações também “perpetuam o legado do determinismo racial” 

(Nascimento, 2001, p.119). 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; estético; cultural e moral e, além disso, 

destacam a carência de desenvolvimento linguístico, uma vez que as línguas africanas são vistas como “dialetos” (Nascimento, 

2001). 

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, 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 daquelas 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 últimas, um 

sentimento de desproteção.  

Contudo, percebe-se no momento atual uma grande discussão sobre as desigualdades raciais, principalmente nos espaços 

escolares. Nesse debate, destaca-se a necessidade de edificação de uma escola justa que reconheça a diversidade cultural e que 

insira em sua prática pedagógica os conhecimentos daqueles grupos ou culturas excluídas. Todavia, mesmo diante de um 

possível reconhecimento da necessidade de transformar a escola em ambiente que contemple todas as culturas, observa-se a 

dificuldade dos profissionais em executar essa proposta. 

Conforme Queiroz (2005), os docentes desconhecem as informações referentes à cultura negra no Brasil, na África e na 

diáspora africana. Mesmo diante da Legislação (LDB) nº 9.394/96, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), dentre outros 

ressaltarem a necessidade de implementação de uma educação menos excludente, os cursos de magistério e licenciatura não têm 

capacitado seus profissionais da educação para trabalhar de maneira igualitária as contribuições históricas oferecidas pelas 

diversas civilizações. 

Como resultado da ausência de preparação, alguns educadores não compreendem o que é trabalhar com a diversidade, pois 

acreditam que precisamos é “aceitar”, “tolerar” e “respeitar” o trato com a diferença; “valorizam, sob palavras vazias, a 

diversidade cultural como um valor pedagógico idealizado” (Pereira, 2002, p.2). A efetivação de uma educação para a 

diversidade requer muito mais que valorizar a diferença. A defesa é pela construção de uma escola que desenvolva ações 

questionadoras, promotoras do fortalecimento da identidade, do resgate das histórias dos sujeitos que formam o espaço educativo 

de maneira que esses sujeitos possam se reconhecer como portadores de direitos e possuidores de uma cultura. Essa 

conscientização deve estar presente em uma sociedade caracterizada concomitantemente pela pluralidade cultural e pelos 

resquícios do período escravista (Moura, 1999). 

Outra questão, refere-se às praticas educativas executadas sob a perspectiva de tratamento “igual para todos”. Conforme 

Gomes (2001) tal ideia pode ser um erro, pois trata-se de uma compreensão que pode direcionar as ações escolares a serem ainda 

mais discriminativas. “Essa afirmação pode parecer paradoxal, mas, dependendo do discurso e da prática desenvolvida, pode-se, 

incorrer no erro da homogeneização em detrimento do reconhecimento das diferenças” (Gomes, 2001, pp. 86 - 87). Dessa forma, 

compreender que os alunos são todos iguais e, consequentemente, possuem igualdade de aprendizagem, entre outros, e aqueles 

que não se aproximarem desse “padrão uniforme” serão rotulados de “lentos”, “especiais”, a escola cometerá uma ação que se 

reflete em “dominação”. Nesse sentido, a autora explana que precisamos desenvolver um longo trabalho para compreender que o 

fato de sermos “diferentes uns dos outros é o que mais nos aproxima e o que nos torna mais iguais”. O fato da nossa sociedade 

ser composta por diversidades de classes, raça, etc, deve ser levada em consideração nas práticas pedagógicas, assim como nos 

momentos de reflexão sobre o currículo escolar, entre outros (Gomes, 2001, pp. 86 - 87). 

 

APORTES METODOLÓGICOS 

 

 Tendo em vista os objetivos deste ensaio, serão apresentados apenas os procedimentos metodológicos e resultados da segunda 

etapa de pesquisa, que foi predominantemente qualitativa, mas também com abordagem quantitativa. 



6 

 

 

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).  

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: Primeiro 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 durante o período de 

realização do GERES. Para isso, localizaram-se nas escolas as pasta individuais dos alunos (leitura dos históricos escolares e 

dados de identificação pessoal dos alunos) e diários de classe (localizar informações como frequência, notas, comportamento, 

indisciplina, entre outros).  

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. Assim, coletaram-se 

as seguintes informações: a) escolaridade; b) experiência profissional em educação; c) relatos sobre o que lembravam dos alunos 

- sujeitos desse estudo; d) relatos sobre manifestação de racismo vivenciada na escola; e) estratégias adotadas pela escola para 

trabalhar contra as práticas preconceituosas identificadas no cotidiano escolar. 

É importante lembrar que a elaboração dos roteiros de entrevista teve como base algumas categorias/manifestações que 

permitem a observação ou identificação de ações de cunho discriminativo racial. Sobre isto, vale destacar que as categorias 

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

5º Passo: Entrevista com os alunos participantes do Projeto GERES. Assim como ocorreu nas entrevistas com os 

professores e diretores, buscou-se com os alunos identificar elementos que subsidiassem uma possível relação entre 

pertencimento racial e proficiência escolar. Para isso, o roteiro buscou coletar as seguintes informações: a) idade, sexo e cor; b) 

escolaridade e ocupação dos pais; c) hábitos de leituras, aulas particulares; d) lembranças sobre a trajetória escolar; e) 

manifestações de preconceito racial observadas na escola. 

Sobre os resultados do estudo, apresenta-se o subtópico a seguir. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 
 

Os dados coletados no trabalho de campo foram reunidos para fins de análise, ou seja, não são analisados por escola pois a 

amostra foi muito reduzida. 

 

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. Entre os negros, 42% são do gênero masculino e 

58% feminino. Já entre os brancos, 33% eram do gênero masculino e 67% feminino, conforme mostra o gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Gênero dos alunos por grupo racial. 

Fonte: pesquisa de campo. 

 

Quanto à raça/cor dos entrevistados no momento da realização dessa pesquisa, utilizou-se a mesma classificação raça/cor 

utilizada pelo Projeto GERES, assim como o procedimento de autodeclaração. Entre os alunos que se autodeclararam negros, no 

período da realização do Projeto GERES, 67% deles, no momento da realização desse estudo, continuaram a se autodeclarar 

como negros. Todavia, 33% deles passaram a se autoidentificar como pardos. Já entre os brancos, 33% permaneceram se 

autoidentificando como brancos, 50% como pardos e 17% como amarelos.  

 

Tabela 1 – Classificação raça/cor dos alunos no momento da realização da pesquisa 

Raça/cor Negros Brancos 

Branco  33% 

Pardo 33% 50% 

Negro 67%  

Indígena   

Amarelo  17% 

Total                   100% 100% 

Fonte: pesquisa de campo 

 

No que diz respeito à idade dos estudantes, observou-se que 33% dos alunos tinham 9 anos, 33% 10 anos, 17% com 11 

anos e mais 17% com 12 anos ou mais. É importante destacar que a idade desses alunos é referente a 2007, ano de conclusão do 

Projeto GERES em Salvador. Sobre a idade desses alunos por grupo racial, apresenta-se o gráfico 5. 

 

 

 Gráfico 5 – Idade dos alunos por grupo racial. 

Fonte: Pesquisa de campo. 
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O gráfico 5 mostra que entre os negros a maioria (40%) tem 10 anos, já entre os brancos a maior parte (33%) tem 9 anos e 

(33%) 11 anos.  Tendo em vista que a idade apropriada para estar nas séries iniciais do ensino fundamental é até 10 anos, pode-

se afirmar que 34% dos estudantes apresentam problema de defasagem idade-série. Todavia, apesar da maioria desses alunos 

apresentarem idade adequada para cursar as séries iniciais, observou-se a existência de um significativo número de crianças 

repetentes. Entre as crianças negras, 58% já tinham sido reprovadas, já entre os estudantes brancos apenas 17% tinham 

vivenciado a experiência da reprovação.  

 

 

 

Gráfico 6 – Repetência escolar 

Fonte: pesquisa de campo 

 

 

Tais dados mostram que a maioria dos alunos negros não concluiu a 4º série do ensino fundamental no período adequado, 

ou seja, no ano em que o Projeto GERES (em 2007) foi encerrado. Sobre isso, é importante lembrar que, independentemente da 

série escolar em que os alunos estavam localizados, ou seja, reprovados ou não, esses estudantes participaram de todas as ondas 

do Projeto GERES de maneira contínua.  

Buscar-se-á, a partir desse momento, abordar o que estes sujeitos revelaram sobre práticas de racismo no interior das 

escolas. 

 

Práticas de preconceito racial nas escolas reveladas pelos alunos 

 

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. Sobre isso, apresentamos o 

gráfico 7.  
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Gráfico 7 – Amigos das crianças negras e brancas 

Fonte: pesquisa de campo 

 

 

Nesse contexto, observa-se que tanto os estudantes brancos quanto os negros têm uma tendência a manter vínculos de 

amizades com outras crianças brancas. No caso das crianças negras, essa atitude pode significar uma tentativa de 

“embranquecimento”, ou seja, uma ação que visa negar seu pertencimento racial (Gesser & Rossato, 2001) a partir de uma maior 

aproximação com crianças brancas.   

Sobre isto, vale destacar os resultados de investigação de Aguiar (2008) 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” (Aguiar, 2008, p. 6). Nesse estudo, a autora, 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
4
 

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, conforme discutido por Bourdieu e Passeron 

(2008), reproduz desigualdades sociais. 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.  

 

Gráfico 8 – Local da sala em que o aluno sentava. 

Fonte: pesquisa de campo 

 

                                                           

4
  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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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 uma percepção 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. As práticas relatadas pelos alunos podem ser visualizadas na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Práticas de preconceitos observadas pelos alunos nas escolas 

 Freqüência 

Tratamento diferenciado do professor com crianças brancas e negras 1 

Xingamentos de cunho racista entre alunos 1 

O impedimento de crianças negras de participar de brincadeiras 4 

Imagens negativas de negros no livro didático 1 

Total 7 

Fonte: pesquisa de campo 

 

É importante destacar que 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 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.  

Entre as falas dos alunos destaca-se: 

 

Sim. Tinha uma menina do candomblé que os colegas não deixavam brincar com eles. As minhas 

colegas chamavam de Benzol, cabelo duro (Aluna 10, negra, escola “B”)  

Na escola tinha um livro didático com a figura de um homem negro construindo um muro. Ele 

representava um pedreiro (Aluna 8, negra, escola “B”).   

Tinha uma professora de arte que tirava fotos de crianças brancas. Ela estava se aposentando. 

Quando tirava foto de crianças negras ela fechava a cara. (Aluno14, negro, escola “C”). 

 

É interessante observar a fala da aluna 8 quando ela diz que o livro didático da escola é preconceituoso ao colocar imagens 

que mostram a presença do negro em profissões menos prestigiadas pela sociedade, nesse caso, um homem trabalhando de 
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pedreiro. Tal relato sugere que o livro didático pode veicular práticas racistas e, além disso, assinala que as crianças conseguem 

identificar tais manifestações.  

 

Entrevistas com os educadores participantes da pesquisa 

 

Nesse tópico serão apresentados os dados revelados por professores e diretores ao participarem desse 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. Diante disso, algumas entrevistas tiveram que ser realizadas na própria residência do profissional. 

 

No que se refere ao gênero
5
, observou-se que 100% dos profissionais são do gênero feminino. Em relação à raça/cor dos 

entrevistados, utilizou-se a mesma classificação raça/cor utilizado pelo Projeto GERES, assim como o procedimento de 

autodeclaração. Dos 19 entrevistados, 16% se autodeclararam brancos, 26% pardos e 58% negros.  

 

Gráfico 9 – Raça/cor dos profissionais. 

Fonte: pesquisa de campo. 

 

Outro aspecto importante pesquisado, refere-se à escolaridade dos educadores. Destes, 58% possuem exclusivamente o 

curso de Magistério, 21% têm um curso de graduação e 21% além da graduação têm um curso de Pós-Graduação. Nesse sentido, 

mais da metade dos entrevistados exercem a docência mesmo sem possuírem formação em nível superior. 

 

 

 
 Gráfico 10 – Escolaridade dos educadores. 

 Fonte: pesquisa de campo e banco de dados do Projeto GERES. 

 

 

A partir desse momento, serão apresentados e discutidos o que os sujeitos desse estudo revelaram sobre a existência de 

práticas racistas, assim como este problema é tratado nas escolas. Sobre isso é importante destacar que as falas dos entrevistados 

referem-se ao contexto das escolas no período em que o Projeto GERES foi desenvolvido, ou seja, entre os anos 2005 e 2007.   

                                                           

5
 As perguntas relacionadas a dados gerais do professor e diretor (perfil, escolaridade, experiência em educação) foram fundamentadas no questionário utilizado 

pelo Projeto GERES. Tal ação foi importante, pois na ocorrência de algum dado ausente em um dos instrumentos, observava-se ambas as ferramentas de 

investigação. 
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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 3 relativa às práticas citadas pelos entrevistados.  

 

Tabela 3: 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: Silveira, 2012. 

 

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. Conforme já 

destacado anteriormente, esse tipo de manifestação de preconceito ocorre com muita frequência entre alunos das séries iniciais, 

uma vez que são sujeitos ainda carentes de limites e regras de convívio social.  

Entre as falas dos entrevistados, destacam-se os das professoras P. 9 da escola B. 

 

Eu me lembro que dei um desses livros paradidáticos a um dos meninos da sala, um moreninho, para 

que ele manuseasse e lesse. Ai o menino pegou e desenhou várias figuras do órgão genital 

masculino na direção da menina negra do livro e eu não tinha observado ele fazer isso, e acabei 

guardando os livros. No dia seguinte, eu peguei os livros novamente, e disse que iríamos ler a 

historia do namorado. Quando eu abri o livro, observei que em todas as partes da figura da menina 

estava cheia de desenhos do órgão genital masculino  [...] Procurei o aluno e perguntei por que tinha 

feito aquilo. Ele respondeu, que o seu pai havia dito que toda mulher negra tem que levar [...] em 

vários lugares. (P.9) 

Tinha uma professora que não hesitava em dizer: seu preto descompreendido vá sentar”, ou também 

falava: “essa menina é preta, mas é bonitinha (P.9) 

[...] fiz uma pergunta para um aluno que era negro, qual seria a cor dele, e ele disse que ele era 

moreno. Eu falei para ele que ele era da minha cor e ele disse que não era negro, porque a mãe dele 

disse que se ele falasse que era negro ele poderia virar escravo e apanhar de novo (P.9) 

 

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 
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quase não aparece nas ilustrações ou mesmo nos conteúdos dos livros. Quando aparecem, são apresentados de maneira 

estereotipada. 

 

Nem tinha, depois vieram os livros com a figura do negro bem estereotipado, com os lábios grandes, 

com o bumbum grande. [...] Eu me lembro de um livro “A namorada”; na capa desse livro tinha um 

casal, um menino branco e uma menina negra, fazendo uma posição como se fosse beijar. A menina 

tinha uma poupança bastante avantajada, os lábios grossos (P.9 da escola B). 

 

As falas dos entrevistados corroboram com os achados de Queiroz (2005) que afirma que o livro didático tem tornado 

invisível a imagem do negro à medida que transmite concepções equivocadas, como: o continente africano é ausente de história; 

os negros são inferiores, uma vez que não foram capazes de construir uma civilização, entre outros. Conforme já referido, tal 

situação tem impactos negativos seja na autoestima das crianças negras, seja no seu desempenho escolar.  

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.  

Uma outra dimensão investigada foi a relação que os educadores sujeitos desse estudo estabeleciam entre  racismo e 

desempenho escolar
6
. A maioria dos entrevistados (68%) declararam que havia uma relação e 42% 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. 

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
7
 e da identidade de seus alunos. Dos entrevistados, 50% nunca desenvolveram atividades e 50% dos sujeitos 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 4 com as atividades citadas.  

 

                                                           

6
 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”.  
7
 A referida questão foi também fundamentada na dissertação de Teles (2010). 
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Tabela 4:  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: Silveira, 2012. 

 

Observa-se, a partir da Tabela 4, que os professores têm desenvolvido atividades importantes para a valorização e 

fortalecimento 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 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.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na história recente do nosso País, as desigualdades raciais têm ocupado importante espaço na agenda de debates no campo 

educacional brasileiro. Tal avanço tornou-se possível à medida que estudos evidenciaram a existência de disparidades na 

educação entre negros e brancos. Duas explicações para essas desigualdades são assinaladas na literatura. A primeira é que tais 

desigualdades podem ser explicadas pela questão econômica. A segunda defende que as ações preconceituosas e discriminativas 

se estabelecem como principal gerador das desigualdades educacionais. 

Por um longo período, a primeira explicação foi predominante, todavia trata-se de um pensamento que tem sido superado 

desde os anos de 1980, inclusive por meio dos estudos de Carlos Hansenbalg e Nelson do Valle Silva (1990), entre outros, que 

apontaram a raça, mas diretamente o preconceito racial como responsável pelas desigualdades existentes entre negros e brancos 

(Castro & Abramovay, 2006) (Osório, 2008). 

O referido avanço é uma conquista no âmbito do debate sobre as disparidades raciais, principalmente no espaço 

educacional, pois impulsionou a realização novos estudos e reflexões sobre a prática de preconceitos nas escolas enquanto causa 

associada às desigualdades entre negros e brancos. 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 socioculturais. 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, entre outros. 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. 
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É importante destacar que certamente 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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