
 

 

 

 

EIXO 11 – Educação e inclusão social 

 

ACESSO DIFERENCIADO DE ALUNOS BRANCOS E NEGROS EM 

DUAS ESCOLAS PÚBLICAS DE UM BAIRRO PERIFÉRICO DE 

CUIABÁ  

 

Carlos Aparecido Paulino∗ 

Nilvaci Leite de Magalhães Moreira∗∗ 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Lúcia Rodrigues Müller∗∗∗ 

 

RESUMO 
 

Este trabalho traz os resultados de uma pesquisa, ainda em andamento, que está sendo 
realizada em duas escolas públicas do Ensino Fundamental de um bairro periférico de Cuiabá. 
A pesquisa busca investigar se há acesso diferenciado de alunos brancos e negros nas escolas 
pesquisadas e se essa diferença influencia no desempenho escolar dos estudantes. Os dados 
até então coletados revelam indícios de mecanismo seletivos nas unidades escolares. 
Enquanto os alunos pretos aparecem em maior proporção na escola mais precária, os brancos, 
embora sendo minoria no total geral dos estudantes, estão representados em maior proporção 
na escola melhor equipada, indicando indícios de que o acesso à melhor ou pior escola está 
correlacionado com a cor/raça. 
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ABSTRACT 
 
This paper presents the results of a research, still underway, being conducted in two public 
elementary schools in a suburb of Cuiabá. The research aims to investigate whether there is 
differential access between white and black students in the schools surveyed and whether this 
difference influences the academic performance of students. The data collected so far show 
evidence of selective mechanism at schools. While black students appear in greater proportion 
in school more precarious, whites, although the minority in the grand total of students are 
represented in greater proportion in the school better equipped, evidence indicating that access 
to better or worse school is correlated with color / race. 

KEY - WORDS: Public school; differential access; black students. 

 
 

Introdução 

 

Este artigo é um recorte de uma pesquisa de mestrado, ainda em andamento, que 

integra o Projeto Educação e Relações Étnicorraciais: um olhar sobre a escola. Esse Projeto 

está sendo desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e 

Educação – NEPRE, da Universidade Federal de Mato Grosso. 

Nosso estudo tem como objetivo investigar se há diferença no acesso de alunos 

brancos e negros em duas escolas públicas de um bairro periférico de Cuiabá e se essa 

diferença influencia no desempenho escolar. A coleta de dados até o momento aconteceu por 

meio de um questionário com uma pergunta aberta e cinco fechadas para a turma do 6º ano de 

cada unidade investigada. A pesquisa está sendo realizada em duas escolas que atendem ao 

mesmo nível de ensino e a distância entre elas é de apenas algumas quadras uma da outra. No 

tocante à infraestrutura das unidades escolares, nota-se que há desigualdade entre as duas. No 

entanto, embora a diferença pareça ser pequena, há indícios de ser um dos motivos da 

desigualdade na composição racial do alunado.  

A composição racial das escolas demonstra que, embora os alunos negros 

representem a maioria no total geral dos estudantes, quando a classificação é feita por unidade 

escolar, estão em minoria na escola que apresenta melhores condições de infraestrutura. 

Assim, o estudo indica que há indícios de mecanismos discriminatórios no acesso de alunos 

negros na escola mais equipada. 

 

Procedimentos metodológicos adotados 
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Para este estudo, utilizamos abordagens metodológicas quantitativas e qualitativas. 

“A diferença entre abordagem quantitativa e qualitativa da realidade social é de natureza e 

não de escala hierárquica” (MINAYO, 2007, p. 22).  

Na definição dos locais da pesquisa, foram utilizados os seguintes critérios: a 

composição racial das escolas, as estruturas físicas, o atendimento ao mesmo nível de ensino e 

a localização geográfica. As duas escolas foram escolhidas por estarem localizadas a poucas 

quadras uma da outra e por apresentarem características opostas na infraestrutura e na 

composição do alunado. Para garantir o sigilo, o nome do bairro e das escolas foi preservado. 

Utilizamos apenas as letras A e B para identificar as unidades escolares. 

Na pesquisa quantitativa, aplicamos um questionário com uma pergunta aberta e 

cinco fechadas com alunos do 6º ano das duas escolas, contendo informação sobre: idade, 

local de residência, a cor que o discente se autodeclara, a cor que se identifica segundo as 

categorias do IBGE, o meio de transporte utilizado para dirigir-se à escola, e por último, a 

opção com as categorias utilizadas nos Censos que o pesquisador utilizou para classificar os 

alunos. Participaram da pesquisa 49 estudantes, sendo 20 de uma escola e 29 de outra. Na 

escola A, a entrevista aconteceu na sala da diretora, na segunda unidade escolar, a pesquisa 

aconteceu do lado de fora da sala de aula.  

Os dados do questionário nos possibilitaram não só uma análise quantitativa, mas 

também nos ofereceram elementos importantes que podem ser analisados sob a perspectiva da 

qualidade, cuja discussão será apresentada mais adiante. Na pesquisa qualitativa, “[...] a 

interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados é essencial” (MINAYO, 2007, p. 63). 

Assim, como a pesquisa ainda está em andamento, nosso propósito é realizar uma entrevista 

com as diretoras e as coordenadoras e as professoras das turmas. Para identificar o 

desempenho escolar dos alunos, pretendemos também utilizar os dados da Provinha Brasil de 

2011. 

 

Infraestrutura das escolas 

Pesquisas realizadas em âmbito nacional sobre desigualdades educacionais têm 

indicado, além de outros, a infraestrutura como um dos fatores que influenciam no 

aprendizado dos alunos. Para Soares (2002), itens como: quantidade de estudantes nas turmas, 

estado de conservação dos prédios e instalações adequadas, recursos didáticos e qualidade das 
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bibliotecas são elementos essenciais dentro de uma escola. A ausência ou existência de forma 

precária pode interferir no desempenho dos estudantes.  

A situação das escolas pesquisadas não difere da realidade de muitas unidades 

escolares públicas brasileiras. Estudos realizados por Abramovay & Castro (2006), 

financiados pela UNESCO, sobre a situação das escolas públicas e privadas brasileiras nas 

capitais das cinco regiões do País, demonstram que as escolas públicas apresentam maiores 

problemas de infraestrutura do que as particulares. Pesquisas de Hasenbalg (1987); 

Rosemberg (1987); França (1991), também comprovam que, mesmo em escolas públicas, o 

alunado negro sempre aparece em maior proporção nas unidades escolares mais precárias. 

Os dados coletados até o momento demonstram que, embora as duas escolas estejam 

localizadas num bairro da periferia e estão muito aquém de uma escola de qualidade, há 

diferenças entre uma e outra. A Escola A pertence à rede municipal e atende do 3º ao 9º ano 

do Ensino Fundamental. Sua fundação aconteceu em fevereiro de 1988. O quadro dos 

profissionais é formado por dezoito professores com formação superior. Doze são efetivos e 

seis, prestadores de serviços. Dentre as professoras efetivas, uma é coordenadora e a outra é 

diretora. Também compõem o quadro, quatorze funcionários que ocupam os cargos de 

técnicos de manutenção, merendeiras, secretários e vigilantes. A escola conta com 436 alunos 

no total. 

Quanto à sua estrutura física, apresenta bastante precariedade. Todavia, de acordo 

com o depoimento da diretora, já esteve em situações piores. Desde a data da fundação houve 

apenas uma reforma. O telhado é o mesmo desde sua construção, molha muito quando chove. 

O lado de fora da escola é bem arborizado, o muro que antes era alto e fechado, foi reformado 

e colocado grade na parte da frente. Possui uma secretaria, uma sala de diretoria, uma sala dos 

professores e uma sala da coordenação. O almoxarifado é uma sala pequena onde são 

guardados os materiais de limpeza, esportivos e pedagógicos.  

A biblioteca é bastante precária tanto no espaço físico quanto no acervo dos livros. É 

uma sala pequena, pouca arejada, com algumas prateleiras de madeiras encapadas com papel 

pardo e estão expostas ao redor das paredes. Alguns livros ficam guardados em um armário de 

aço que, segundo a funcionária que atende a biblioteca, são reservados para os alunos 

maiores. 

O laboratório de informática está localizado numa sala com um ar condicionado e 

piso de azulejo. Possui doze computadores em bom estado, todos com internet. Também há 

uma sala de letramento onde os professores trabalham produção de textos e atividades de 

matemática com alunos do “Projeto Educa Mais”. Há também uma sala para os alunos 
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praticarem ginástica e capoeira. A quadra esportiva é antiga, não possui cobertura e isso 

prejudica as aulas de Educação Física, seja em dias de chuva, seja em dias de sol. Muitas 

vezes, as aulas são ministradas embaixo das árvores que existem no pátio da escola. O 

funcionamento dessa unidade escolar é no período matutino e vespertino. 

A escola B pertence à rede estadual de ensino e atende do 5º ano do Ensino 

Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio. A escola é cercada por um muro alto e o portão é 

fechado assim que toca o sino para o início das aulas. As salas são poucas arejadas e com 

pouca luminosidade. São dois pavilhões com salas de aula, uma sala de professores, uma sala 

da diretora que funciona, em pouco espaço, junto com a secretaria e uma sala mais ampla que 

pertence à coordenação pedagógica. 

O laboratório de informática possui trinta e cinco computadores todos em bom 

estado de conservação. Destes, dez não estão interligados à internet. A sala possui dois 

equipamentos de ar condicionados em funcionamento. Conta também com uma funcionária 

que atende aos alunos e professores que utilizam o espaço para realizar pesquisas. A sala tem 

boa ventilação, porém, pouca luminosidade. No pátio, com espaço regular, há alguns bancos 

que ficam localizados ao lado da parede do laboratório de informática e próximo à secretaria. 

A sala do 6º ano está localizada bem mais no fundo do pátio em uma parte separada 

do pavilhão das outras turmas. Em relação ao número de alunos, o espaço é bem apertado. No 

centro da sala, há um pilar de concreto que muitas vezes, dependendo da posição que a 

professora fica, prejudica a visão dos alunos. A escola funciona no período matutino, 

vespertino e noturno, totalizando 970 alunos. 

 

Caracterização racial dos alunos entrevistados 

O levantamento sobre a classificação racial dos alunos entrevistados foi realizado por 

meio de um questionário, conforme descrito na parte metodológica deste texto. A 

classificação realizada pelo pesquisador se justifica pelo fato de alguns alunos se 

identificarem com cores que não se encaixam ao conjunto de categorias de autoclassificação 

de cor/raça utilizadas pelas pesquisas ou registros oficiais. Ao realizar a entrevista, 

constatamos variações de cor entre as autodeclarações dos alunos nas perguntas abertas e 

fechadas. 

Na classificação feita pelo aluno na pergunta aberta, constatamos os seguintes dados: 

brancos: 17%; pardos: 31%; negros: 10%; morenos: 42%; ninguém se identificou com a cor 

preta. Quando a autoclassificação feita pelos estudantes através da pergunta fechada, 
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categorias usadas pelo IBGE, os dados são os seguintes: brancos: 17%; pardos: 75%; pretos: 

8%. Quando a classificação é feita pelo pesquisador, constatamos que: 21% são brancos; 35% 

são pardos e 44% são pretos. 

Podemos perceber pelos dados acima que, quando se compara a classificação entre a 

pergunta aberta e a fechada, o percentual de brancos permanece intacto sofrendo uma pequena 

variação na classificação feita pelo pesquisador. Carvalho (2004) constatou em sua pesquisa 

realizada em uma escola pública em São Paulo que a classificação dos alunos brancos ocorreu 

de forma mais rápida e silenciosa. É possível notar que as pessoas de pele branca encontram 

pouca dificuldade em se autoclassificarem. 

Entretanto, “O caso da categoria de cor parda é que proporciona as variações mais 

interessantes de serem estudadas, ao lado do conjunto de categorias que dão conta de matizes 

intermediários da classificação de cor” (PETRUCCELLI, 2007, p. 33). É nessa categoria que 

se agrupa a maioria das pessoas que se identifica com cores intermediárias entre a branca e a 

preta em perguntas abertas. Observando os dados, percebemos que praticamente 100% dos 

estudantes, que se autoclassificaram como morenos, identificaram-se como pardos na 

pergunta fechada. Na pesquisa de Petruccelli (2007), também se evidencia esse dinamismo, 

77% das pessoas que se declararam ser de cor morena na pergunta aberta, classificaram-se 

como pardos na pergunta fechada. 

Porém, quando a classificação de cor foi realizada pelo pesquisador, houve uma 

redução de 40% de pardos. Desse total, 4% foram classificados como brancos e 36% como 

pretos, categoria de cor que só apareceu na pergunta fechada, em que 8% se autodeclararam, 

perfazendo um total de 44%. “A questão da cor no âmbito brasileiro, se encontra no 

entrecruzamento dos mitos fundadores da identidade nacional com as práticas sociais de 

discriminação e preconceito racial” (PETRUCCELLI, 2007, p. 47).  

A não declaração da cor preta pelos estudantes sugere que ainda há certo desconforto 

na escolha desta categoria. Carvalho (2004) constatou em sua pesquisa que os alunos que se 

classificaram como pretos e pardos foram objetos de comentários, dúvidas e até mesmo 

mudança de opinião. No caso desta pesquisa, também se evidenciou esse comportamento por 

parte de alguns alunos ao responder o questionário. 

No entanto, o IBGE (2010), por meio dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios – PNAD, demonstra que houve um crescimento da proporção da população que 

se declara preta e parda nos últimos dez anos: em 1999 a proporção foi de 5,4% para pretos e 

40,0% para pardos. Em 2009, a proporção foi de 6,9% e 44,2% respectivamente. Para o IBGE 

(2010), é provável que um dos fatores desse crescimento seja a recuperação da identidade 
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racial. Assim, tudo indica que os 10% de estudantes que se autodeclararam negros na 

pergunta aberta seja resultado de uma identificação positiva de suas próprias identidades 

dentro da própria família.  

O termo negro não é usado pelos institutos de pesquisas como uma categoria de cor, 

mas, sim, de raça. De acordo com Rosemberg (2006), o termo “preto” às vezes é substituído 

por muitas instâncias pelo termo “negro”, o que pode gerar confusão, pois esse termo é 

reservado para o conjunto de pretos e pardos.  “De acordo com a convenção do IBGE, 

portanto, negro é quem se auto-declara como preto ou pardo” (OLIVEIRA, 2004, p. 58).  

Em relação às raças, “[...] são cientificamente, uma construção social e devem ser 

estudadas por um ramo próprio da sociologia ou das ciências sociais, que trata das 

desigualdades sociais” (GUIMARÃES, 2003, p. 96). É sob a perspectiva social que esse 

termo será utilizado neste artigo.  

 

Composição racial das escolas: indícios de desigualdade de acesso 

Os dados levantados sobre a caracterização racial dos alunos demonstram que, no 

total geral entre as duas escolas pesquisadas, os negros representam a maioria. Ou seja, 41% 

dos alunos são pretos, 37% são pardos e 22% são brancos. Todavia, quando a classificação 

racial é feita por unidades escolares, percebemos que a maioria dos alunos pretos estão 

concentrados na escola mais precária, representando 60%, os pardos são 30% e os brancos 

representam 10% dos discentes. Na escola B, a proporção entre brancos e pretos se inverte, a 

quantidade de brancos sobe para 31% enquanto, entre os pretos, o número reduz mais da 

metade, caindo para 28%. Entre os pardos, a proporção sobe para 41%.  

Não queremos afirmar que as desigualdades raciais constatadas entre as escolas se 

repetem em todas as turmas. Mas os dados coletados e as observações realizadas nas 

características físicas do alunado, que compõe as unidades escolares, indicam que essas 

constatações podem-se confirmar no resultado geral das escolas como um todo. 

Como se explica essa diferença na composição racial entre unidades escolares que 

estão localizadas no mesmo bairro e quando a distância entre elas é de poucas quadras uma da 

outra? Hasenbalg (1987) explica que existem mecanismos discriminatórios de seleção entre as 

escolas. Segundo o autor, mesmo em partes da cidade de população homogênea ou em regiões 

de população heterogênea, há um mecanismo de recrutamento de turmas que faz com que a 
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criança de classe média vá para um tipo de escola e a criança pobre vá estudar em outro tipo 

que pode estar a uma ou duas quadras distantes uma da outra. 

Esse tipo de mecanismo também foi constatado por França (1991) em sua pesquisa 

realizada em Belo Horizonte. A autora observou que várias escolas utilizavam sistema de 

constituição de turmas logo no momento da matrícula. A autora também explica que há 

algumas escolas que se especializam em receber crianças pobres e outras em crianças de 

classe média. 

Os dados coletados até o momento não permitem identificar as condições 

socioeconômicas das famílias dos estudantes que frequentam as duas escolas. Mas, 

observando as respostas do questionário sobre os meios de transportes utilizados pelos alunos, 

constata-se que, na escola A, menos aparelhada, apenas 3% dos alunos afirmaram que às 

vezes vão para a escola de carro próprio. Um aluno que mora num bairro mais distante vai de 

ônibus e o restante vai a pé. 

Já, na escola B, melhor equipada, 28% dos estudantes afirmaram que às vezes vão 

para a escola de carro próprio. Comparando a proporção de alunos que vão a pé e de veículo 

próprio, tudo indica, embora seja apenas hipótese, que o acesso à melhor ou pior escola esteja 

correlacionado com a cor da pele e o nível social. 

Costa (2010) constatou, em sua pesquisa, indícios de acirradas disputas entre as 

escolas públicas e verificou que a diferenciação da composição entre elas é produzida por 

meio de mecanismo de seleção. Condicionantes como: família, meio social, condições 

socioeconômicas e capital cultural parecem exercer um papel relevante no acesso ao tipo de 

agrupamento escolar.  

As afirmações do autor corroboram com os resultados de estudos realizados em 

alguns países da Europa. (BALL, GEWIRTZ E BOWE, 1994, 1995 apud NOGUEIRA 1998) 

desenvolveram uma pesquisa na Inglaterra sobre a escolha de estabelecimento pelas famílias. 

Dentre as conclusões a que chegaram, uma é a forte correlação entre a escolha da escola e a 

posição sociocultural da família, em que estão em jogo fatores como: classe social, raça e 

gênero. A autora também explica que a pesquisa realizada na França revelou que o 

comportamento de escolha sofre uma variação significativa de acordo com o grupo social.  

Parece que o resultado parcial desse estudo aponta para a mesma direção das 

pesquisas realizadas pelos autores ora citados. Brito & Costa (2010, p. 504) observaram em 

suas pesquisas que uma escola do mesmo bairro consegue agrupar alunos com características 

semelhantes entre si, em oposição à outra escola que fica situada no mesmo bairro que 
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consegue agrupar alunos com outras características. Para os autores, esse fato contribui para 

reforçar que há diferenças entre as escolas.   

Os dados colhidos até o momento indicam que o mecanismo que faz com que haja 

diferenças na composição racial dos alunos esteja correlacionado com a própria imagem das 

escolas. “A imagem externa de uma escola seria um elemento que proporciona competição 

pelo acesso à ela, o que permite algum tipo de seleção por parte de sua burocracia, no caso de 

imagens  valorizadas” (COSTA, 2008, p. 461).  

Durante a entrevista com os estudantes, o pesquisador perguntou para uma aluna da 

escola B, por que ela havia escolhido aquela escola para estudar. Ela respondeu: “Essa escola 

é a melhor. A outra escola é muito suja e tem muitos alunos que falam muita besteira” 

(Janice***∗, escola B). O depoimento da estudante parece revelar o que a comunidade pensa 

sobre as duas escolas do bairro. A aluna nunca estudou na escola A, mas tem sua justificativa 

sobre o porquê de não se matricular naquela unidade escolar. 

Outro fator que também reforça a ideia de que há desigualdades de acesso entre as 

duas unidades escolares foi relatado pela diretora da escola A. Durante a entrevista, ela 

revelou que os alunos que procuram sua escola para se matricular, geralmente são os que não 

conseguiram vagas em outras escolas. Costa (2011) constatou em sua pesquisa relatos de 

alunos sobre a dificuldade de encontrar vagas em escolas de maior prestígio. Segundo o autor, 

as escolas adotaram um mecanismo de não disponibilizar todas as vagas existentes durante o 

processo de remanejamento que acontece entre as escolas. Essas vagas ocultas seriam 

preenchidas por meio de indicações políticas ou, inclusive, reservadas para candidatos de 

capital social mais elevado. 

Em nosso estudo, não conseguimos identificar se há esse tipo de prática dentro da 

escola B, considerada de melhor prestígio. No entanto, tudo indica que pelo menos a cor da 

pele tem se revelado como um fator relevante no acesso às duas escolas condizendo com os 

estudos de Rosemberg (1987), quando afirma que o alunado negro nem sempre frequenta a 

mesma escola que o alunado branco. 

 

 

Considerações Finais 

                                                           
∗∗∗∗

Nome fictício de uma estudante da escola B 
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Conforme explicado no início, este artigo aborda apenas a fase inicial de uma 

pesquisa de mestrado ainda em andamento. Analisamos apenas uma parte limitada dos dados 

que foram coletados até o momento. Por esse motivo, cremos que alguns fatores, analisados 

apenas como hipótese, poderão ser confirmados no final da pesquisa. 

Todavia, acreditamos que os dados até então coletados e retratados neste texto nos 

possibilite uma reflexão mais profunda sobre o acesso desigual entre alunos negros e brancos, 

mesmo em se tratando de escolas públicas que estão localizadas em bairros populares, e que 

deveriam atender o mesmo tipo de população.  

Mesmo não fazendo parte de um ranking de escolas prestigiadas, a pesquisa sinaliza 

evidências de uma concorrência entre os alunos, ou mesmo entre os familiares, pela busca da 

melhor escola. Embora os dados ainda não nos permitam identificar a qualidade das duas em 

termos de desempenho escolar, tudo indica que, para os alunos ou para os familiares, a 

reputação veiculada de boca em boca parece ser um fator decisivo para a escolha da melhor 

unidade escolar. Frases como a de Janice, que acha que a escola em que estuda é melhor e a 

outra é suja e há muitos alunos que falam besteira, parece revelar o tipo de imagem que a 

comunidade tem de cada escola. 

Há suspeita de que tudo isso se reflita na composição racial dos alunos que 

frequentam as duas unidades escolares. Entretanto, fica apenas como hipótese, e esperamos, 

ao finalizar a pesquisa, desvendar esse e outros pressupostos, os quais nos instigam a 

desenvolver este trabalho.  
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