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RESUMO 
As desigualdades raciais ainda se encontram bastante presentes no Brasil, de modo que 
brancos e não-brancos são tratados de maneira diferenciada em diversos segmentos sociais. O 
objetivo do presente estudo foi observar a expressão de atitudes discriminatórias por parte do 
professor em contexto de sala de aula. Para tanto foram realizadas 17 sessões de observação 
estruturada com foco no comportamento do professor, com duração de 15 minutos cada, em 2 
turmas de ensino fundamental de uma escola pública de Sergipe. Os resultados não foram 
totalmente conclusivos quanto à presença do preconceito racial por parte das professoras 
observadas, mas apontaram para possíveis práticas de tratamento diferenciado para com 
alunos brancos e não-brancos. 
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ABSTRACT 
Racial inequalities are still very present in Brazil, so that whites and nonwhites are treated 
differently in various social segments. The aim of this study was to observe the expression of 
discriminatory attitudes by the teacher in the classroom. For both were 17 structured 
observation sessions focused on teacher behavior, lasting 15 minutes each in 2 classes of 
elementary education at a public school in Sergipe. The results were not entirely conclusive 
regarding the presence of racial prejudice on the part of the teachers observed, but pointed to 
possible practice of differential treatment toward white students and nonwhite. 
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1 INTRODUÇÃO                          

 Por muito tempo o Brasil foi concebido como um país cordial e sem preconceito de 

raça (CARNEIRO, 1998). Entretanto estudos  como o de Rodrigues (1995) revelam que os 

negros estão em desvantagem em diversas áreas da vida como rendimento individual, salários 

e principalmente com relação à escolaridade. O que leva Fernandes (1978) a afirmar que  no 

Brasil, o que de fato se encontra, são a desigualdade e a discriminação racial. 

A evidente desvantagem imposta aos negros no processo de competição social, é 

preocupante e mais ainda quando se quer ressaltar a situação deste grupo no que concerne à 

educação, especificamente no ensino básico, uma vez que é neste nível de escolarização que 

estão as crianças. Estudos realizados em escolas brasileiras têm demonstrado que a situação 

das crianças negras é desvantajosa e o racismo se apresenta de diversas formas, implícitas ou 

explícitas (CAVALLEIRO, 2000; ROSEMBERG, 1998, 2000; SILVA, 2001). Nesse sentido, 

a escola pode ser concebida como um ambiente pouco saudável para o desenvolvimento da 

identidade étnica desta população (CAVALLEIRO, 2000; SILVA, 2001).  

Com base nestas evidências, torna-se relevante investigar em que medida o ambiente 

escolar é difusor do preconceito e discriminação racial. Dessa forma, o presente trabalho 

objetiva investigar o preconceito partindo do professor, figura de grande peso na socialiação  

da criança.  Busca-se verificar, através da observação estruturada, se na sala de aula o 

professor diferencia seus alunos pela cor e se manifesta atitudes ou comportamentos 

discriminatórios em direção a alunos não-brancos.  

 

1.1 Racismo, preconceito e discriminação 

 No Brasil, o racismo tem suas raízes históricas no processo de dominação européia, 

quando os brancos europeus impuseram uma forma soberana de civilização, num processo de 

construção de diferenças físicas entre os grupos, baseada em um padrão de referência 

estabelecido pelo grupo de maior poder social (MUMMENDEY & WENZEL, 1999; LIMA & 

VALA, 2002). Como refere Lima (2003, p.26), o racismo: 

é uma hierarquização e inferiorização de determinados indivíduos e grupos 
que decorre da percepção de que algumas diferenças físicas reais, como por 
exemplo, a cor da pele dos Negros, ou imaginárias, como o nariz aquilino 
dos Judeus, implicam numa determinação natural das habilidades sociais e 
culturais daqueles indivíduos e dos seus grupos de pertença. 
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O racismo se apresenta como uma espécie de ideologia que se baseia na dominação de 

um grupo sobre o outro, através da atribuição de aspectos negativos ou de inferioridade, que é 

legitimado nas relações de poder pela cultura dominante (CAVALLEIRO, 2000). 

 Já o preconceito envolve racismo, e é uma atitude possuindo assim, aspectos 

cognitivos, volitivos e emocionais. Pode ser definido como “a manutenção de atitudes sociais 

ou crenças cognitivas depreciativas, ou a exibição de comportamentos hostis e 

discriminatórios em direção a grupos por causa de sua pertença aqueles grupos” (BROWN, 

1995, p. 8). O preconceito existe em todas as sociedades, culturas e civilizações; no entanto, 

ele se torna um problema quando é utilizado como meio de justificar e legitimar a subjugação, 

exploração e segregação de certos povos (MUNANGA, 1996). 

 A expressão do preconceito racial é a discriminação racial, que é definida como um 

comportamento baseado na depreciação, hostilidade e impedimento de que determinados 

indivíduos ou grupos gozem dos seus direitos sociais, apenas pelo fato de possuírem certas 

características (consideradas desagradáveis) ou por serem membros dos referidos grupos 

(ALLPORT, 1954). A discriminação ocorre quando há maior favorecimento para um 

determinado grupo, diante de condições de suposta igualdade entre brancos e negros.  

Apesar das históricas desvantagens impostas aos negros, a tendência geral do 

brasileiro é negar a discriminação, principalmente, quando se refere a si mesmo; há uma 

interiorização quase que inconsciente do preconceito (CARNEIRO, 1998; FERNANDES, 

1978). As pessoas até reconhecem a existência das desigualdades raciais, mas não as vêem 

como racismo e silenciam, ou mesmo percebem o racismo, mas não admitem que possam 

estar diretamente envolvidas. As desigualdades raciais ainda são tratadas como sendo um 

problema exclusivamente do negro (BENTO, 2000).  

 O comportamento discriminatório está relacionado com a chamada necessidade de 

pertencimento social por parte do indivíduo: a forte ligação emocional das pessoas com o 

grupo ao qual pertencem faz com que elas protejam esse grupo, excluindo aqueles que não 

fazem parte dele (TAJFEL, 1981). Essa exclusão engloba uma dimensão moral, pois os 

indivíduos excluídos perdem o valor a dignidade como pessoa, sendo considerados passíveis 

de serem prejudicados ou explorados (BENTO, 2007). 
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Segundo Piza (2007), nas relações raciais entre brancos e negros confere-se uma 

excessiva visibilidade grupal ao negro, como se eles fossem desprovidos de individualidade. 

Para a autora trata-se de uma excessiva visibilidade da cor do negro e de outros traços 

fenotípicos aliados a estereótipos sociais e morais.  

No processo de discriminação racial contra o negro, os estereótipos funcionam como 

principais propulsores do preconceito. De acordo com Pettigrew (1982; apud CAVALLEIRO, 

2000) os estereótipos são espécies de imagens prontas sobre os grupos sociais, que são 

imediatamente lembradas quando se faz menção a determinado grupo. Os estereótipos, 

segundo Cavalleiro (2000), agem de forma drástica na vida cotidiana do negro devido 

imposição imediata da característica de desacreditado que lhe é feita. E essa visão pré-

concebida impede que a totalidade de seus atributos seja percebida (GOFFMAN, 1963; apud 

CAVALLEIRO, 2000).  

1.2 O negro e a educação 

Na esfera da educação a situação do negro é também de desvantagem. Segundo 

Menezes e Sanchez (2000), após a abolição da escravidão, os negros adquiriram direito de 

acesso à escola, só que esse processo ocorreu de maneira lenta e limitada devido à 

inexistência de ações concretas que assegurassem esse direito. 

  Os índices de alfabetização eram bastante desiguais entre brancos e negros, o que 

comprovava as diferenças no acesso à escola. Essas disparidades, num primeiro momento 

foram vistas como advindas da inexistência de uma política equalizadora de acesso à 

educação, o que prejudicava a população mais pobre, onde se encontravam os ex-escravos. 

(MENEZES; SANCHEZ, 2000).  

 Mesmo com o crescimento no acesso à escola o negro acabou sendo excluído de outra 

forma, através da discriminação e negação de sua identidade negra por parte do sistema de 

ensino. Dessa forma, não é só a diversidade econômica que explica a menor 

representatividade do negro na escola, mas por ela ser reprodutora de preconceitos raciais, 

como têm evidenciado diversas pesquisas. 

Para Souza (2001, p. 12), “a escola é importantíssima na afirmação do racismo, é na 

escola que a criança tem um verdadeiro choque com a percepção do significado de ser negro 

nessa sociedade”. A escola tem um papel extremamente importante na formação do indivíduo. 

É nela que se dá parte da socialização na infância, que é um processo fundamental na 
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formação da personalidade e identidade da criança. É a maneira como a criança se socializa 

com as demais e a maneira como o diferente lhe é apresentado que dirá como ela vai lidar 

com os estereótipos postos na sociedade (SOUZA, 2001). 

Os comportamentos discriminatórios dentro de uma instituição de educação são 

bastante prejudiciais para a formação do individuo, principalmente para os indivíduos 

discriminados, pois a sensação de incapacidade refletirá no seu desempenho e 

conseqüentemente nos seus resultados.  

   O racismo se coloca como um desafio na escola diante da diversidade cultural que não 

diz respeito apenas à questão fenotípica, mas também a fatores de ordem cultural e política. 

Para que a escola se efetive como um direito social, é preciso garantir a igualdade de 

oportunidades, de acesso ao conhecimento, de valorização da cultura e dos saberes sociais a 

toda comunidade escolar. A educação escolar não pode considerar o racismo como um 

problema específico dos negros, ela deve colocá-lo como responsabilidade e desafio de toda a 

sociedade brasileira, caso contrário, continuarão a haver práticas equivocadas e 

preconceituosas.  

 

1.3 O racismo nos conteúdos escolares 

 Pesquisa como a de Irene Sales de Souza (2001) têm demonstrado que a escola trata 

as relações raciais de maneira superficial e distorcida, pois ela é falha na transmissão de 

conteúdos de história do Brasil e de cultura negra.  A autora diz que a escola exerce violência 

simbólica, ao negar ou omitir os valores, tradições, modo de agir e pensar desse grupo, 

dificultando ou impedindo que uma identidade mais positiva do negro seja desenvolvida 

(SOUZA, 2001). 

 No livro didático, quando os negros não são omitidos, são representados por figuras 

caricaturais, ilustrações pejorativas ou associados a animais, ocupando posições de 

submissão, sem família, sem nome. Tudo isso traz para a escola a imagem de um negro 

diminuído, discriminado. Os efeitos dessa prática para as crianças negras, é que elas podem se 

sentir sem representação, sem parâmetro positivo de identificação, sem historia da qual se 

orgulhar, sem raiz (CAVALLEIRO, 2000; SOUZA, 2001). No contexto escolar, os negros 

podem tentar diluir suas características, de maneira a trazer pra si traços cada vez mais 

brancos, para assim se integrarem na história destes e então se verem representados (SILVA, 

2001). 
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É preciso que haja uma reelaboração da imagem do negro nos livros didáticos para que 

este deixe de ser coisificado ou animalizado, para, a partir disso, modificar a realidade e fazer 

com que negros e brancos convivam em igualdade, sem sentimentos de superioridade ou sem 

a marginalização do negro na sociedade.  

 

1.4 Os Professores e a discriminação racial 

Na sala de aula, o professor se coloca como figura central, a partir de sua posição de 

autoridade passa conhecimentos que serão absorvidos pelos alunos como verdadeiros 

(SANT’ANA, 2005). Mas, como relata Munanga (2005), devido ao mito da democracia racial 

vigente no Brasil, os professores não são adequadamente preparados para enfrentar a 

problemática da diversidade e as manifestações de discriminação na sala de aula. Em virtude 

das deficiências na formação, sua atuação na sala de aula fica comprometida, visto que eles 

tenderão a reproduzir consciente ou inconscientemente seus preconceitos em sala de aula. 

Mesmo tendo consciência da existência do racismo, é bastante comum entre os 

professores o receio de enfrentar diversidade racial presente na escola, pois foram formados 

acolhendo a idéia de uniformidade, homogeneidade e igualdade. Mas apesar do ideal de “uma 

educação igual para todos”, há muitas evidências de que crianças brancas e negras são 

tratadas de maneira igual.  

Estudos, como o de Cavalleiro (2000) mostram que muitos professores têm atitudes 

preconceituosas e diferem seus alunos pela sua cor. Nessa pesquisa, evidenciou-se que os 

professores tendem a depositar mais confiança na capacidade do aluno branco do que negro, 

além de manifestarem mais atitudes de afetividade com as crianças brancas do que com as 

negras.  Além disso, há certa desvalorização das características estéticas da criança negra por 

parte do professor, o que pode fazer com que o modelo de beleza branca passe a ser buscado 

pela criança negra.  

           Há também que se ressaltar a presença de atitudes racistas entre as próprias crianças: 

meninas e meninos brancos que se sentem superiores aos negros, tratando-os com desprezo e 

arrogância. E, na maioria das vezes, os professores mostram-se coniventes com essas atitudes, 

não repreendendo os alunos que discriminam ou mesmo apoiando claramente esse tipo de 

comportamento (CAVALLEIRO, 2000). Com isso, as crianças podem passar a acreditar que 
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essa é a maneira correta de lidar com as diferenças raciais, o que faz com que o estereótipo do 

negro seja cada vez mais confirmado na sociedade.  

Diante desse processo de discriminação sofrido pelo aluno negro, Cavalleiro (2000) 

afirma que há um branqueamento das turmas ao longo da trajetória escolar. Seus estudos 

mostram que o rendimento e a permanência escolar da criança são condicionados por 

processos intra-escolares, pois mesmo quando o nível socioeconômico das famílias é 

equivalente, ainda assim muitas vezes os negros apresentam um trajeto escolar diferente no 

sentido de frustrante e excludente. Tais estudos mostram também que o índice de repetência 

dos alunos negros é consideravelmente maior do que o dos alunos brancos. Isso serve como 

fonte de estigmatização e inferiorização da raça, fazendo com que os próprios alunos negros 

duvidem de sua capacidade. 

Assim, tendo em vista a literatura supracitada, o objetivo deste estudo foi investigar o 

preconceito racial do professor, em contexto de sala de aula. Especificamente, pretendeu-se 

observar as expressões de atitudes discriminatórias por parte do professor para os alunos não-

brancos em comparação com as atitudes direcionadas aos brancos.  A hipótese defendida é a 

de que haveria discriminação das crianças negras por parte das professoras, através do 

direcionamento às crianças negras de mais comportamentos negativos e/ou menos 

comportamentos positivos, em comparação com os direcionados às crianças brancas.  

2 METODOLOGIA 

O presente estudo utilizou o método da observação estruturada e não-participante. 

Foram realizadas dezessete sessões de observação estruturada, numa escola estadual de 

Sergipe, nos meses de junho e julho de 2010. 

Participantes 

 As observações foram feitas em duas turmas do ensino fundamental, 3ª e 4ª séries, da 

referida escola, ambas contendo 32 alunos. As turmas recebiam aulas de uma única 

professora, a de terceira série com a professora 1 e a de quarta série com a professora 2. O 

comportamento dessas professoras constituiu o foco da observação. 

Na turma de 3ª série havia 26 alunos não-brancos (12 pardos e 14 negros) e 6 alunos 

brancos. Na 4° série havia 23 alunos não-brancos (14 pardos e 9 negros) e 9 alunos brancos. 

A classificação racial foi feita com base numa escala numerada de 1 a 5, sendo que 1 e 2 

correspondiam à etnia branco, 3 a pardo e 4 e 5 a negro.  
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Procedimentos 

Após a autorização formal da direção da escola para a realização das observações, 

estabeleceu-se contato com as referidas turmas. No início, foram feitas algumas sessões não-

estruturadas, de caráter mais especulativo, buscando-se observar o modo funcionamento da 

turma e as formas de interação entre professora e alunos e entre estes. E depois, partiu-se para 

as observações estruturadas, nas quais se registrava a frequência de ocorrências de 

comportamentos- previamente definidos- que as professoras direcionavam aos seus alunos. 

Cada sessão estruturada tinha a duração de 15 minutos. 

Instrumento 

O instrumento consistiu numa tabela de observação com dez categorias de 

comportamento (tanto positivas como negativas) referentes ao professor. As categorias foram 

as seguintes: exclusão da discussão, convite para responder questões, convite para atividades, 

atenção individual, ignorar participação, punição/castigo, advertência/ameaça, proibição 

arbitrária, recompensa/elogio e contato físico. 

Tais categorias foram definidas a partir das observações livres e da literatura sobre 

comportamentos discriminatórios em sala de aula, principalmente os estudos de Wright 

(1992), que utilizou a metodologia da observação participante numa escola primária 

multiracial e constatou que os alunos de origem afro-caribenha eram claramente 

discriminados. A tabela foi elaborada considerando-se recorte racial entre alunos brancos e 

não-brancos, buscando-se observar e registrar através das categorias de comportamento o 

tratamento dado pelas professoras para seus alunos, através da freqüência de comportamentos 

que ela direcionava a eles. 

Análise 

A análise dos dados foi feita por meio do programa estatístico SPSS, para se investigar 

a significância da relação entre as categorias de comportamento e a etnia do aluno (branco ou 

negro), bem como se havia diferença entre os padrões de comportamento entre as duas 

professoras observadas (1 e 2). 

3 RESULTADOS 

A hipótese defendida neste estudo é a de que haveria discriminação das crianças 

negras por parte das professoras. Esperava-se que elas direcionassem às crianças negras mais 
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comportamentos negativos e/ou menos comportamentos positivos, em comparação com as 

crianças brancas.  

Das categorias de comportamento estabelecidas, somente a categoria punição/castigo 

não recebeu nenhuma atribuição, nem para criança branca nem para a negra. O que quer dizer 

que nenhuma das professoras observadas emitiu esses comportamentos durante o período de 

observação.  

Foi realizado uma ANOVA One Way no SPSS, tendo-se como variável dependente, o 

número de ocorrência de comportamento da professora e como variável independente a etnia 

do aluno (negro ou branco). Observou-se que dentre as dez categorias de comportamento, a 

única que mostrou diferença significativa com a etnia do aluno foi a categoria 

advertência/ameaça (comportamento negativo) por parte da professora em relação às crianças 

negras, F(1,33)=4,26 p=0,04;. De acordo com o teste, as professoras advertiram mais as 

crianças negras (M=2,9) do que as crianças brancas (M=1,5) em contexto de sala de aula.  

Tabela 1: Médias de ocorrências de cada categoria de comportamento para alunos brancos e 

negros: 

Comportamento   Etnia 

 

Média Comportamento   Etnia 

 

Média 

negro 0 negro 0  

Exclusão da discussão branco 0,11 

Punição/castigo 

  branco 0 

negro 0,58 negro 2,9 Convite para responder 

questões branco 0,58 

Advertência/ameaça 

  branco 1,5 

negro 0,17 negro 0,11 Convite para atividades 

branco 0,17 

Proibiçâo arbitrária 

  branco 0 

negro 0,88 negro 0,17 Atenção individual 

branco 0,47 

Recompensa/elogio 

  branco 0,11 

negro 0,35 negro 0 Ignorar participação 

branco 0,23 

Contato físico 

branco 0,05 

As categorias exclusão da discussão, convite para responder questões, convite para 

atividades, atenção individual, ignorar participação, punição/castigo, proibição arbitrária, 
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recompensa/elogio, contato físico não mostraram diferença significativa (p>0,05) com a etnia 

do aluno. Ou seja, não houve emissão diferenciada por parte dos professores observados para 

alunos negros ou brancos. Mas, é importante atentar para a baixa ocorrência ou de 

comportamentos como contato físico da professora com o aluno, que para as crianças brancas 

houve apenas uma ocorrência e para as crianças negras esteve ausente.  Também não houve 

diferença significativa entre os padrões de comportamento das professoras observadas (1 e 2) 

em relação às categorias estabelecidas.  

4 DISCUSSÃO 

O objetivo desta pesquisa foi observar, no contexto da sala de aula, as expressões de 

atitudes discriminatórias por parte do professor para os alunos negros em comparação com as 

atitudes direcionadas aos brancos.  

Esperava-se que os alunos negros fossem discriminados através da maior atribuição de 

comportamentos negativos e/ou menor atribuição de comportamentos positivos, por parte das 

professoras observadas, em comparação com os alunos brancos. Há a possibilidade de os 

resultados apontarem para possíveis práticas preconceituosas para com os alunos não-brancos 

na sala de aula, pois ambas as professoras advertiram/ameaçaram muito mais as crianças não-

brancas do que as brancas.  

De certa forma, esses resultados podem estar de acordo com a literatura sobre 

discriminação no contexto escolar (MUNANGA, 2005; CAVALLEIRO, 2000), a qual mostra 

que a criança negra, geralmente, é vítima de excessiva visibilidade negativa por parte do 

professor, por conta do estereótipo que lhe é atribuído, às vezes, até inconscientemente.  Mas, 

não se pode afirmar que a maior ocorrência de advertências para os alunos não-brancos se 

deva única e necessariamente ao possível preconceito das professoras. Pode haver outros 

fatores inerentes ao próprio funcionamento da escola, que extrapolem o âmbito do preconceito 

racial e que estejam envolvidos nessas advertências. Seria necessário que outras categorias de 

comportamento também tivessem mostrado relação significativa com a etnia do aluno para 

afirmar com maior propriedade a presença de preconceito racial nas observações realizadas. 

De modo geral, constatou-se nas observações que as advertências se davam devido a 

conversas entre as crianças, por elas não terem feito as atividades, por pararem por alguns 

instantes de fazer a tarefa de aula, por fazer alguma tarefa incorreta. Mas, o que importante 
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frisar é que essas advertências eram quase sempre direcionadas aos mesmos alunos de forma 

repetitiva. 

É importante atentar para o papel que do professor assume diante dos alunos, tanto 

como figura de autoridade quanto transmissora de conhecimentos e verdades; as crianças 

tendem, geralmente, a tomar como verdade aquilo que o professor fala, além de tomar-lhe 

como modelo de comportamento (SANT’ANA, 2005; SOUZA, 2005). E isso é válido tanto 

para comportamentos positivos quanto para os negativos.  

Em relação aos comportamentos positivos, percebeu-se que a ocorrência das 

categorias atenção individual e recompensa/elogio foi ligeiramente maior para as crianças 

negras do que para as crianças brancas, o que, aparentemente, pode ser uma contradição no 

comportamento das professoras em relação aos alunos não-brancos. Se esses comportamentos 

fossem olhados isoladamente, poder-se-ia eliminar quaisquer sinais de comportamentos 

diferenciados com os alunos não-brancos por partes das professoras. Porém foi constatado 

que elas dirigiam mais advertências/ameaças às crianças não-brancas o que elimina um 

suposto tratamento igualitário entre as crianças brancas e não-brancas. 

Há a possibilidade de isso ter sido efeito da presença da observadora, que por não 

fazer parte do contexto de sala de aula, pode ter feito com que as professoras se comportassem 

mais favoravelmente com as crianças negras nesses tipos de situação apontados pelas  

referidas categorias. Os estudos de Gaertner  e Dovidio (1986) e  Pettigrew e  Meertens 

(1995) mostram que a norma anti-racista torna-se saliente em situações em que as pessoas se 

sentem avaliadas, podendo resultar em favorecimento do grupo alvo de discriminação.  

Não é que necessariamente, não seja possível que as professoras não possam convidar 

mais crianças negras do que brancas para responder questões ou lhes dar mais atenção 

individual e elogios. Apenas constata-se que há uma contradição: dar mais atenção ou elogiar 

mais crianças negras (comportamentos positivos) e adverti-las (comportamento negativo)  

mais em comparação às crianças brancas. 

Outro fato importante de se mencionar é baixo número de comportamentos positivos 

reforçadores dos alunos por parte de ambas as professoras, como convites para atividades e 

recompensa e elogio. E este resultado é preocupante tendo em vista a necessidade do 

professor de manter a motivação e interesse dos alunos no que estão fazendo em sala de aula.  

De modo geral, pode-se dizer que nossa hipótese foi parcialmente confirmada, pois foi 

observada uma possível tendência a comportamentos discriminatórios da parte dos 
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professores investigados, no que se refere a advertências e ameaças. Isto corrobora pesquisas 

de outros estudiosos brasileiros e estrangeiros a respeito do tratamento diferenciado por parte 

de professores (CAVALLEIRO, 2000; SILVA, 2000; WRIGHT, 1992) em direção a crianças 

negras e que pedem motivar a evasão escolar dessas crianças. 

Apesar de este estudo ter demonstrado, pelo menos em uma categoria de 

comportamento das que foram estabelecidas, o tratamento diferenciado das professoras em 

relação às crianças negras e brancas, deve-se levar em consideração as limitações e possíveis 

falhas a que ele esteve sujeito, não sendo, assim, possível afirmar de fato que esse tratamento 

diferenciado tenha sido fruto de preconceito racial por parte das professoras. 

 Além disso, o número de observações pode não ter sido suficiente para a turma e a 

professora se acostumarem ainda mais com a presença da observadora e, assim, ser possível 

estudar o fenômeno da discriminação racial numa amplitude maior. Outra limitação do estudo 

diz respeito ao número de professores observados, o que compromete a generalização desses 

resultados. É pretensão dos promotores deste estudo ampliar essas análises através de sua 

repetição em futuras investigações. 

 

REFERÊNCIAS 

ABRAMAWICZ, A; OLIVEIRA, F. A escola e a construção da identidade na diversidade. 
In: Anete Abramowicz; Lúcia Maria de Assunção Barbosa;Valter Roberto Silvério. (Org.). 
Educação como prática da diferença. Campinas: Armazém do Ipê, 2006. 
 
 
BENTO, M. A. S. Branqueamento e branquitude no Brasil. In: Carone, Iray ; Bento, Maria 
Aparecida da Silva. (Org.). Psicologia Social do Racismo- estudos sobre branquitude e 
braqueamento no Brasil. Petrópolis: Editora Vozes, 2002. 
 
 
BENTO, M. A. S. Branquitude- o lado oculto do discurso sobre o negro. In: Carone, Iray ; 
Bento, Maria Aparecida da Silva. (Org.). Psicologia Social do Racismo- estudos sobre 
branquitude e braqueamento no Brasil. 1 ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2002. 
 
 
BORGES, E. et al . Racismo e discriminação. In: Racismo, preconceito e intolerância. São 
Paulo: Atual, 2002. 
 
 
BROWN, R. Prejudice: Its Social Psychology. Oxford: Blackwell Publishers, 1995. 
 
 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

13 

 

CARNEIRO, M. L. T. O racismo na história do Brasil: mito e realidade. 7ª ed. SP, Atica, 
1998. 
 
 
CAVALLEIRO, E, dos S. Discursos e práticas racistas na educação infantil: a produção da 

submissão social e do fracasso escolar. In: Educação, racismo e anti-racismo. Salvador: 
Novos Toques, 2000. 
 
 

      CLARK, K. B; COOK, S. W. Prejudice and your child. Connecticut: Wesleyan University 
Press, 1988. 

 

 FERNADES, F. A integração do negro na sociedade de classes. 3ª ed, São Paulo: 
Dominus/EDUSP,1978. 

 

      GAERTNER, S. L.; DOVIDIO, J. F. The aversive form of racism.  In: Dovidio, J. F. & 
Gaerner, S. L. (Eds.), Prejudice, discrimination, and racism:  Theory and research (61-89). 
Orlando, FL: Academic Press, 1986.   

 

      GOMES, N. L. Diversidade cultural, currículo e questão racial: desafios para a prática 
pedagógica. In: Anete Abramowicz;Lucia Maria de Assunção Barbosa;Valter Roberto 
Silvério. (Org.). Educação como prática da diferença. Campinas: Armazém do Ipê, 2006. 

 

      LIMA, M. E. O. Normas sociais e racismo: Efeitos do individualismo meritocrático e do 

igualitarismo na infra-humanização dos negros. Dissertação de doutorado não publicada, 
Instituto superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Lisboa, 2003. 

 

      LIMA, M;  Vala, J. Individualismo meritocrático, diferenciação cultural e racismo, Análise 

Social . Vol. XXVII, 2002. 
 
 
MENEZES, J. M. F; SANCHES, C. R. Educação e identidade negra. In: Educação, racismo e 
anti-racismo. Salvador: Novos Toques, 2000.  
 
 
MUNANGA, K.  Apresentação. In: ______ (org). Superando o racismo na escola. 2ª Ed. 
Brasília: MEC, 2005. 
 
 
MUNANGA, K. As facetas de um racismo silenciado. In: Shwarcz , L. M.; Queiroz, R. S. 
(orgs). Raça e diversidade. São Paulo: Editora da Universidade de São  Paulo, estação ciência, 
Edusp, 1996. 
 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

14 

 

 
PEREIRA, J. B. B O negro e a identidade racial brasileira. In: Racismo no Brasil. São Paulo: 
Peirópolis, 2002. 
 
PETTIGREW, T. F.; MEERTENS, R. W. Subtle and blatant prejudice in western Europe.  
European Journal of  Social Psychology, 25,1995. 
 
PIZA, E. Porta de vidro: entrada para a branquitude . In: Carone, Iray ; Bento, Maria 
Aparecida da Silva. (Org.). Psicologia Social do Racismo- estudos sobre branquitude e 
braqueamento no Brasil. 1 ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2002. 
 
 
QUEIROZ, D. M. Desigualdades raciais no ensino superior: a Cor da UFBA. In A cor da 
Bahia (org.) Educação, racismo e anti-racismo. Salvador: Novos Toques, 2000. 
 
 
RODRIGUES, F. Racismo cordial. In C. Turra, & G. Venturi (Orgs.), Racismo cordial: A 
mais completa análise sobre preconceito de cor no Brasil. São Paulo: Ática, 1995. 
 
 
ROSEMBERG, F. Raça e desigualdades educacionais no Brasil. In J.G. Aquino (Org.) 
Diferença e preconceito na escola: Alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 1998. 
 
 

      ROTHERAM, M. J.; PHINNEY, J. S.  Definitions and processes in study of children’s ethnic 

socialization. In J. S. Phinney, & M. J. Rotheram (Eds.), Children’s ethnic socialization: 
Pluralism and development, Sage, 1987. 

 

SANSONE, L. Negritude sem etnicidade. Salvador/Rio de Janeiro: EDUFBA/PALLAS, 
2004. 

 

SANT’ANA, A. O. História e conceitos básicos sobre o racismo e seus derivados. In: 
Munanga, K. (org). Superando  racismo na escola. 2ª ed. Brasília: MEC, 2005. 

 

SILVA, A. C. As transformações e os determinantes da representação social do negro no 

livro didático. In: Educação, racismo e anti-racismo. Salvador: Novos Toques, 2000. 

 
SILVA, A. C. Desconstruindo a discriminação do negro no livro didático. Salvador, Edufba, 
2001. 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

15 

 

SOUZA, I. S. Escola: onde o negro depara com o choque do preconceito. In: Os educadores 
e as relações interétnicas: pais e mestres. Franca, UNESP-FHDSS, 2001. 

 

SOUZA, I. S. Os pais: socialização das crianças negras e as relações interétnicas. In: Os 
educadores e as relações interétnicas: pais e mestres. Franca, UNESP-FHDSS, 2001. 

 

TAJFEL, H. Grupos humanos e categorias sociais: Estudos em psicologia social, vol. II, 
Lisboa, Livros Horizonte, 1983. 

 

TELLES, E. E. Discriminação racial. In: ______. Racismo à brasileira: uma nova perspectiva 
sociológica. Rio de Janeiro: Relumé Dumará, 2003. 

WRIGHT, C. Early education: multicultural primary school classrooms. In D. Gill, B. Mayor 
and M. Blair (ed). Racism and Education: Structures and strategies. SAGE. London, 1992. 

 

 

 

 

 


