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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar o racismo nas escolas a partir do 

posicionamento dos professores diante de sua manifestação e atribuições de 

responsabilidade por sua ocorrência. Estruturado em cinco capítulos, no primeiro, são 

abordadas as definições de preconceito, discriminação e racismo, a influência das 

normas sociais que pode levar ao que tem sido denominado “novos preconceitos” e 

“novos racismos” além de alguns aspectos sobre como o racismo tem se caracterizado 

no Brasil desde a abolição até os dias atuais. No segundo capítulo, são apresentadas 

considerações acerca do reflexo dos construtos anteriormente abordados no ambiente 

escolar. Destaca-se o papel atribuído à escola e ao professor na propagação e combate 

ao preconceito e ao racismo além de ações afirmativas voltadas para esse propósito, a 

exemplo da Lei 10.639/03.  A coleta de dados foi feita por meio de um questionário 

contendo questões abertas e fechadas, o qual foi aplicado a 69 professores da rede 

pública de ensino das cidades de Aracaju e Lagarto, Sergipe. Os dados foram 

submetidos a análises de frequência e análises multivariadas com auxílio dos softwares 

SPSS e IRAMUTEQ. Os resultados apontam para uma rejeição da temática pelos 

professores e uma tendência a reconhecer a influência do preconceito racial quando em 

referência ao contexto das escolas em geral, mas uma negação de sua existência ou 

influência no ambiente escolar onde atuam. Quanto a possíveis medidas com vistas à 

modificação do quadro de racismo verificado nas escolas, o discurso dos professores 

sugere, como uma medida a ser adotada, uma menor ênfase atribuída à cor da pele, 

posicionamento que parece se opor ao princípio que rege as ações afirmativas 

elaboradas para este fim. Sugere-se que os discursos apresentados pelos professores 

acerca do racismo nas escolas e as reações que a temática provoca sejam norteadoras da 

elaboração de ações efetivas de combate ao racismo nas escolas.  
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ABSTRACT 

 
 

The present study aims to examine racism in schools from the placement of teachers in 

front of their demonstration and assignments of responsibility for its occurrence. 

Structured into five chapters, the first, are addressed the definitions of prejudice, 

discrimination and racism, the influence of social norms that can lead to what has been 

termed "new prejudices" and "new racism" plus some aspects about how racism has 

been characterized in Brazil since the abolition until the present day. In the second 

chapter, considerations about the reflection of the previously discussed constructs in the 

school environment are shown. We highlight the role assigned to the school and the 

teacher in the propagation and fight against prejudice and racism other than affirmative 

action geared to this purpose, as the 10.639/03 law. Data collection was done through 

the application of a questionnaire with open and closed questions, which was applied to 

69 teachers of public schools in the cities of Aracaju and Lagarto, Sergipe. The data 

were subjected to analysis of frequency and multivariate analyses with the help of SPSS 

and IRAMUTEQ software. The results point to a rejection of the issue by the teachers 

and a tendency to recognize the influence of racial bias when in reference to the context 

of the schools in general, but a denial of its existence or influence in the school 

environment where they operate. About possible measures with the purpose of 

modifying the framework of racism in schools, teacher's discourse suggests, as a 

measure to be adopted, a less emphasis given to skin color, positioning that seems to 

oppose the principle governing the affirmative actions designed for this purpose. It is 

suggested the use of discourse and of the reactions submitted by teachers about racism 

in schools in the development of effective actions to combat racism in schools. 
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INTRODUÇÃO 

 

 No livro “A Hora da Estrela”, de Clarice Lispector, a personagem Macabéa é 

descrita como uma alagoana de 19 anos, órfã, proletária, ignorante, virgem, marcada por 

uma vida sacrificada, sem perspectiva, cujo ápice da existência foi a própria morte, 

trágica e precoce.  

 Certa feita, contou-me uma colega que, durante o Ensino Médio, sua professora 

de Literatura propôs a leitura da obra em questão e apresentou em sala de aula a 

adaptação da obra para o cinema. Um dos alunos, ao ver a personagem Macabéa na tela, 

interpretada pela atriz Marcélia de Souza Cartaxo, comenta, admirado: 

- E não é negra?!!! 

 O fato, que na época foi recebido pela turma com humor, foi rememorado pela 

colega, na ocasião, estudante de psicologia e pesquisadora da temática das relações 

raciais em nosso país, como um exemplo da associação quase automática que fazemos 

de características negativas às pessoas negras. Ao ler o livro, o estudante presumiu que 

uma personagem com tais características deveria tratar-se de uma pessoa negra.  

 Mais recentemente, fomos confrontados por uma situação semelhante, 

amplamente divulgada pela mídia nacional. Em meio às polêmicas causadas pelo 

Projeto Mais Médicos e a chegada de profissionais cubanos ao Brasil, a jornalista 

Micheline Borges, por meio de uma rede social, questionou se aquelas mulheres eram 

realmente médicas, já que, para ela, as mesmas possuíam aparência de empregadas 

domésticas. (Carvalho, 2013). Embora não tenha expressado de forma explícita, não é 

difícil supor que aspecto da aparência das médicas cubanas causou estranhamento à 
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jornalista: o fato de que a imagem de uma mulher negra pode facilmente ser relacionada 

a uma empregada doméstica, mas não a uma figura de status, como uma médica.  

 Muitos outros exemplos poderiam ser aqui apresentados, mostrando que os fatos 

acima narrados não se tratam de exemplos pontuais, mas de uma realidade que, embora 

negada por grande parte da população brasileira, encontra-se na base desses episódios: 

somos racistas. Sem esse reconhecimento, não faz sentido prosseguir com qualquer 

estudo que procura problematizar as relações raciais brasileiras.  

 Contudo, essa não constitui uma temática de fácil abordagem. O nosso país 

ainda é visto como uma democracia racial, uma nação mestiça, que tem na diversidade 

uma de suas principais marcas. O preconceito e o racismo tornam-se assim um assunto 

indesejado, um discurso a ser evitado, um tabu, a que o cidadão geralmente atribui ao 

outro e raramente a si mesmo (Guimarães, 1999; Lima, 2011), mas que imprime sua 

marca, em alguns casos de forma explícita e em geral de forma sutil, nos diferentes 

espaços sociais. 

 Piadas de cunho racial fazem parte do humor brasileiro. Nos diferentes veículos 

midiáticos, a população negra é sub-representada. Comparada à população branca, a 

população negra apresenta piores condições de moradia, ocupa piores posições no 

mercado de trabalho (Jaccoud & Theodoro, 2007) e apresenta uma trajetória escolar 

irregular, com maiores índices de atraso escolar, evasão e repetência (Valente, 2005).  

 Além de constituir uma instituição formadora, à escola também se atribui a 

função de promotora de uma abertura social aos grupos mantidos à margem da 

sociedade brasileira, como os negros (Pereira, 2001). A literatura voltada para a relação 

entre escola, preconceito e racismo, o professor, ao mesmo tempo em que é apresentado 

como um possível colaborador para a manutenção das desigualdades raciais no 
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ambiente escolar, também é visto como aquele que pode contribuir para uma educação 

mais equânime.  

 Diante desse contexto, algumas questões emergem. O que pensam os professores 

sobre manifestações de racismo nas escolas? Como percebem essas manifestações nas 

escolas que atuam? O que acreditam ser necessário para que mudanças, nesse sentido, 

sejam efetuadas nas escolas? Eles se percebem como colaboradores para essas 

mudanças? 

 Rego (1998) defende a importância de se conhecer as ideias e conhecimentos 

prévios apresentados pelos professores, adquiridos em suas experiências enquanto aluno 

e enquanto profissional, visto que esses influenciam o modo como ensinam, as relações 

que estabelecem com os alunos e embasam suas justificativas quanto ao sucesso ou o 

fracasso escolares. Além disso, podem constituir importante fonte de perspectivas para a 

pesquisa educacional e de subsídios para a construção de novos modos de ação junto ao 

professorado.  

“A compreensão do pensamento do professor, o conhecimento mais profundo 

daquilo que ele já sabe pode servir como um interessante indicador daquilo que 

ele precisa saber, ou seja, das informações que necessita para embasar seu 

trabalho junto às crianças, para preencher lacunas, corrigir equívocos, 

redimensionar e analisar com mais criticidade sua prática, e buscar soluções 

alternativas para os problemas do cotidiano pedagógico”. (Rego, 1998, p.53).  

 

 Consoante com o que defende Rego (1998), reconhecemos a importância do 

conhecimento apresentado pelo professor e sua atuação escolar e, consequentemente, 

nas relações raciais que aí se estabelecem, o que levou a adoção dos discursos 

apresentados pelos docentes como objeto desse estudo. A partir do que os professores 

têm a dizer, esse estudo poderá contribuir para se pensar em estratégias de ação que 

possam se converter em práticas efetivas de superação do racismo nas escolas.  
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 Assim, o presente estudo se propõe a analisar o racismo nas escolas a partir do 

posicionamento dos professores diante de sua manifestação e atribuições de 

responsabilidade por sua ocorrência. Mais especificamente, objetiva-se: a) observar 

como os professores concebem a manifestação de racismo nas escolas em geral e nas 

escolas em que atuam; b) obter, junto aos professores, relatos acerca da ocorrência de 

racismo nas escolas bem como verificar se eles se sentem pessoalmente responsáveis 

pela situação; c) verificar o posicionamento dos professores quanto a possíveis medidas 

para a modificação do quadro de racismo nas escolas como também, a quem é atribuída 

a responsabilidade por tais ações e; d) relacionar os dados obtidos com os seguintes 

fatores: idade, sexo, cor, escolaridade, tempo de atuação como professor e participação 

em cursos de atualização.  

 Esse estudo foi estruturado em 5 capítulos. No Capítulo 1, é abordada a questão 

do preconceito e do racismo no Brasil. São apresentadas definições de preconceito, 

discriminação e racismo seguido de um breve histórico do racismo no Brasil, da 

abolição até os dias atuais. Novas formas de expressão do racismo e do preconceito são 

abordadas, com destaque para a sua expressão na linguagem, na mídia e em presença de 

um contexto que os justifiquem. 

 No capítulo 2, discute-se a questão da desigualdade racial que marca o Brasil e 

que se reflete na escola em diferentes trajetórias escolares para alunos brancos e negros. 

Em seguida, são destacadas medidas governamentais sob a forma de ações afirmativas 

voltadas para a educação com vistas a combater o racismo e minimizar as diferenças 

dessa trajetória, com ênfase para a Lei 10.639/03 e para a questão do livro didático. Por 

fim, são apresentados alguns estudos acerca da educação e relações raciais, com 

destaque para o papel atribuído à escola e aos professores seja no reforço, seja no 

combate ao racismo na educação.  
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 No capítulo 3, é descrito o método adotado para a execução desse estudo, a 

amostra que o compôs, o instrumento e os procedimentos utilizados para a produção e a 

análise dos dados. Esta última foi realizada com o auxílio do programa estatístico SPSS 

e do software IRAMUTEQ.  

 No capítulo 4, são apresentados os resultados obtidos pela análise dos dados 

produzidos para o presente estudo. Em um primeiro momento, são descritos os 

resultados qualitativos obtidos por meio da aplicação da Escala de Racismo, seguida da 

análise textual de cada uma das questões subjetivas que compuseram o instrumento, 

adotando-se a Classificação Hierárquica Descendente (CHD) como recurso de análise.  

 Por fim, o capítulo 5 apresenta a discussão dos dados à luz do referencial teórico 

adotado para este estudo, seguido das considerações finais. 
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CAPÍTULO I  

De Escravizado a Negro: Preconceito, Discriminação e Racismo 

no Brasil. 

_____________________________________________________ 

 

 

 

A "cor da pele" está para a pessoa assim como a „cabeça‟ está para o 

boi: a parte pelo todo. O pecuarista diz: „Tenho mil cabeças‟; e diz-se: 

„Ei, moreno...‟ ou „Aquele negro...‟. Assim como „cabeça‟ não se 

refere apenas ao corpo inteiro do boi, mas ao seu valor como unidade 

econômica, „negro‟ não se refere apenas ao corpo inteiro da pessoa 

(sua „raça‟), mas ao status como identidade social (racial)”. (Sales Jr., 

2006, p. 232).  

 

 

 

 O nosso país é considerado, em esfera local e em âmbito mundial, como “um 

paraíso de mestiçagem”, livre de preconceitos (Baibich, 2002). Trata-se do mito da 

democracia racial, o qual, baseado principalmente nas ideias difundidas por Gilberto 

Freyre, afirma que o Brasil é um país multirracial e multicultural, caracterizado pela 

igualdade entre as várias etnias e igualdade de oportunidades para todos (Ribeiro, 2001).  

 Por ser concebido como uma democracia racial, o Brasil era percebido 

historicamente 

 

“... como um país onde os brancos tinham uma fraca, ou quase nenhuma, 

consciência de raça; onde a miscigenação era, desde o período colonial, 

disseminada e moralmente consentida; onde os mestiços, desde que bem 

educados, seriam regularmente incorporados às elites; enfim, onde o 

preconceito racial nunca fora forte o suficiente para criar uma „linha de cor‟”. 

(Guimarães, 2006).  



19 

 

 

 Contudo, estudos conduzidos nas décadas de 60, 70 e 80, por ativistas, 

intelectuais e estudiosos como Abdias do Nascimento, Guerreiro Ramos, Muniz Sodré, 

Thales de Azevedo, Florestan Fernandes, Octávio Ianni, Carlos Hasenbalg e Nelson do 

Valle Silva, os quais analisavam dados censitários de renda, ocupação, educação, 

residência e cor, entre outros, contribuíram para a desconstrução desse mito. Ao colocar 

em evidência a real situação do negro, o qual era preterido em relação aos brancos, 

sobretudo no mercado de trabalho, onde recebiam menores ganhos e promoções ainda 

que apresentassem o mesmo nível de instrução e experiência profissional, esses estudos 

revelaram a influência da cor dos indivíduos nas causas da pobreza e em sua 

reprodução. (Ribeiro, 2001; Guimarães, 2006). 

 

O argumento político consequente foi de que a simples universalização da 

educação formal, a ausência de barreiras raciais legais e a ampliação das 

oportunidades de emprego e renda, trazidas pelo avanço capitalista, não seriam 

suficientes para diminuir as desigualdades sociais brasileiras, visto que elas 

tinham um caráter racial implícito e não visível, que impedia qualquer ilusão de 

universalização das oportunidades. A democracia racial era realmente um mito 

e uma farsa, tal como algumas lideranças negras e alguns sociólogos já diziam 

desde o final dos anos de 1960. (Guimarães, 2006, p.291).  

 

 Apesar disso os brasileiros ainda se imaginam em uma democracia racial, o que 

constitui "uma fonte de orgulho nacional, e serve, no nosso confronto e comparação 

com outras nações, como prova inconteste de nosso status de povo civilizado" 

(Guimarães, 1999, p.37).  

 Em sua origem, o campo das relações raciais tomou como modelo de 

comparação para a compreensão dessas relações em outras sociedades, o padrão de 

relações raciais verificado nos Estados Unidos, caracterizado pela violência e 
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segregação. A adoção desse padrão como modelo resultou na negação de uma 

diferenciação em termos raciais no Brasil, assim 

 

O modelo brasileiro, ao contrário, mostrava uma refinada etiqueta de 

distanciamento social e uma diferenciação aguda de status e de possibilidades 

econômicas, convivendo com equidade jurídica e indiferenciação formal; um 

sistema muito complexo e ambíguo de diferenciação racial, baseado sobretudo 

em diferenças fenotípicas, e cristalizado num vocabulário cromático. 

(Guimarães, 1999, p.39). 

  

 Visto que, no Brasil, não se verifica uma regra explícita para definir os grupos 

raciais, como a descendência biológica, de forma que se classificam as pessoas com 

base em sua aparência física e status, alguns estudiosos defendem não haver grupos 

raciais em nosso país, mas sim grupos diferenciados pela cor (Guimarães, 1999). 

Contudo, defende o autor, só faz sentido classificar uma pessoa em termos de cor em 

uma sociedade imersa em uma ideologia que atribui à cor das pessoas algum 

significado. 

 

De fato, não há nada espontaneamente visível na cor da pele, no formato do 

nariz, na espessura dos lábios ou dos cabelos, ou mais fácil de ser discriminado 

nesses traços do que em outros, como o tamanho dos pés, a altura, a cor dos 

olhos ou a largura dos ombros. Tais traços só têm significado no interior de uma 

ideologia preexistente (para ser preciso: de uma ideologia que cria os fatos, ao 

relacioná-los uns aos outros), e apenas por causa disso funcionam como 

critérios e marcas classificatórias. (Guimarães, 1999, p.44).  

 

 Assim, a concepção sobre a existência de uma democracia racial no Brasil não 

constitui tão somente um mito, mas antes um conjunto de valores que se reflete de 

forma concreta nas práticas dos brasileiros, uma ideologia que foi e ainda é utilizada 

para abrandar preconceitos (Guimarães, 2006).  

 O preconceito ainda é visto como algo indesejável, que constitui sempre um 

problema do outro, seja esse outro vítima ou autor, mas raramente como algo que diz 
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respeito àquele que fala. A crença na existência do preconceito e as discussões a esse 

respeito pelos cidadãos comuns ainda é recente e a escassez da temática nas produções 

psicológicas brasileiras até o início da década de 90 parece compartilhar desse 

desinteresse. (Lima, 2011). De forma semelhante, o racismo é considerado tabu e, como 

defende Guimarães (1999), todo estudo sobre a temática deve ter essa constatação como 

ponto de partida.  

 Assim, o presente capítulo abordará a questão do preconceito e do racismo no 

Brasil, apresentando a sua configuração no período abolicionista e a forma como estes 

se expressam na atualidade, na linguagem, nas atitudes e posturas do brasileiro. Antes 

disso, são apresentadas definições de preconceito, discriminação e racismo.  

 

1.1. Preconceito, discriminação e racismo 

 Preconceito pode ser definido, segundo Allport (1954), como uma atitude hostil, 

baseada em uma generalização falha e inflexível, a qual pode ser sentida ou expressa, 

podendo ser direcionada contra um grupo como um todo, ou contra um indivíduo em 

razão de sua pertença a esse grupo.  

 Dada a existência de diferentes grupos socialmente desvalorizados, diferentes 

tipos de preconceitos podem ser definidos em função da pertença aos grupos 

considerados minoritários na estrutura de poder. Assim, pode-se citar a homofobia ou 

preconceito contra homossexuais, ageísmo ou preconceito contra pessoas idosas, 

sexismo ou preconceito contra mulheres, preconceito contra pessoas gordas, contra 

deficientes mentais ou físicos entre outros. Dentre eles, há ainda o preconceito racial, 

uma forma peculiar de preconceito que se dá em função das características físicas ou 

fenotípicas dos grupos (Lima & Vala, 2004). 
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 Apesar de suas especificidades, algumas características são comuns aos 

diferentes tipos de preconceito: a diferença entre os grupos é enfatizada e hierarquizada; 

a pertença de um indivíduo a determinado grupo é causa suficiente para os sentimentos 

de antipatia a ele dirigidos; os membros do grupo alvo de preconceito são percebidos de 

modo uniforme e homogêneo; as expectativas e crenças negativas dirigidas ao grupo 

alvo resistem social e cognitivamente, ainda que diante de fortes evidências favoráveis a 

esse grupo; protótipos ou “modelos de ser” são construídos e atuam como parâmetro 

normativo para a definição de quem é ou não é considerado “adequado” e essas 

definições são forjadas pelo grupo dominante contra o grupo dominado, alvo do 

preconceito, em um quadro de relações de poder (Lima, 2011). 

 Preconceitos são, em suma, atitudes, que se constituem em julgamentos 

antecipados com componentes afetivos – aversões e antipatias; cognitivos – 

estereótipos, isto é, “crenças compartilhadas que têm como referentes padrões de 

conduta ou atributos comuns dos membros de um ente social, geralmente uma 

categoria, cujos fundamentos são encontrados em teorias explicativas a respeito desses 

predicativos” (Pereira, Paim, Mata Filho & Dantas, 2011, p.88); e disposicionais – 

tendências para a discriminação. (Lima, 2011).  

 Entende-se por discriminação o comportamento expresso, seja ele de maneira 

aberta ou sutil, com o propósito de provocar, de alguma forma, o afastamento, a 

intimidação ou a restrição de acesso de uma pessoa ou de um grupo a um tratamento 

igualitário em relação aos demais. Pode-se dizer que ocorre discriminação quando o 

acesso de um indivíduo a oportunidades sociais, políticas e econômicas é restrito por 

força de alguma característica considerada irrelevante, isto é, totalmente independente 

das habilidades, talentos e potencialidades reais do indivíduo discriminado, como por 

exemplo, a cor da pele. (Albuquerque, 2009a) 
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 Preconceito e discriminação guardam semelhanças e diferenças. A origem de 

ambos reside em motivações interiores, em sentimentos ou pensamentos. Contudo, 

enquanto o preconceito é da ordem do íntimo, do mental, do subjetivo, podendo receber, 

portanto, sanções de ordem moral apenas, a discriminação se manifesta de forma 

concreta, seja através de atos, iniciativas ou, ao menos, omissões, podendo inclusive ser 

considerada um crime, previsto por alguma legislação acerca do tema. Embora a 

discriminação possa ser considerada expressão do preconceito, é importante salientar 

que esta não é uma relação necessária, em outras palavras, nem sempre a atitude do 

preconceito leva a um comportamento discriminatório. Assim, ainda que uma pessoa 

seja preconceituosa, ela pode conter o seu preconceito em favor de um comportamento 

aprovado socialmente. (Albuquerque, 2009a). 

 Por sua vez, o racismo constitui mais do que uma atitude, pois envolve uma 

crença naturalizadora das diferenças entre os grupos. Nesse sentido, o racismo pode ser 

definido como um processo que implica em hierarquização, discriminação e exclusão 

voltadas para um indivíduo ou para toda uma categoria social considerado como 

diferente em função de alguma marca física externa, seja ela real ou imaginada, a qual 

recebe novo significado em termos de uma marca cultural interna e determina padrões 

de comportamento (Lima & Vala, 2004). 

 Um aspecto comum ao preconceito e ao racismo é que a forma como esses são 

expressos dependem das normas sociais sobressalentes ao contexto das relações entre os 

grupos. Assim, enquanto no período da escravidão, o preconceito e o racismo eram 

expressos de forma explícita, refletindo as normas sociais da época, após a Segunda 

Guerra Mundial, essa expressão sofreu mudanças significativas. (Lima & Vala, 2004).  
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1.2. Racismo no Brasil: da abolição aos dias atuais 

 Até a Abolição, a cor da pele não constituía o principal critério de diferenciação 

entre os grupos sociais, e sim a condição social de livre ou escravizado. Contudo, após a 

Abolição e com a Proclamação da República, o regime de trabalho escravo foi 

desestruturado dando lugar à sociedade de classes. Nesse contexto, o “outro”, até então, 

o escravizado, torna-se “o mesmo”, ao menos por direito, sendo necessária a criação de 

um sistema classificatório que mantivesse esse “mesmo” como diferente (Nascimento, 

2006).  

 Em uma sociedade na qual os grupos privilegiados não permitiam o 

questionamento do status quo, surge também a necessidade de criação de uma base 

teórica que pudesse dar respaldo à percepção da diferença como desigualdade, a qual foi 

elaborada e difundida por representantes das áreas de Direito, Medicina, História e 

Geografia do país. O resultado dessa ação se refletiu nos sistemas classificatórios 

adotados, o qual determinou o lugar social, político econômico e cultural que caberia a 

cada grupo social no projeto brasileiro de nação. Esse projeto implicava a transformação 

de uma população composta por grupos raciais considerados inferiores, notadamente 

negros e indígenas, em uma população homogênea que representasse a nação: o povo 

brasileiro. Os traços fenotípicos – formato do nariz, dos olhos, da boca, textura do 

cabelo – passam a representar marcas de inferioridade, naturalizando a desigualdade 

histórica e socialmente construída. A cor torna-se critério de classificação e realiza-se a 

metamorfose do escravizado em negro (Nascimento, 2006). 

 É importante ressaltar a influência do cientificismo racista predominante na 

Europa sobre a intelectualidade brasileira do fim do século XIX, o qual, ao afirmar que 

os sujeitos humanos são desiguais por natureza, mascarava os fatores sócio-históricos 

responsáveis por essas desigualdades ao tempo em que garantia a dominação e a 
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imposição dos padrões europeus com base em uma justificativa científica. Destaca-se 

aqui a teoria do evolucionismo social elaborada por Herbert Spencer (1820-1903), 

considerado o pai do racismo científico, que classificava os povos como superiores, os 

europeus, e inferiores, os indianos e indígenas e cuja obra influenciou, inclusive, as 

teorias evolucionistas de Charles Darwin. Essa influência do paradigma europeu sobre o 

contexto brasileiro já se fazia sentir antes mesmo do período abolicionista, tendo 

respaldado a condição de escravo dos negros, vistos como mercadoria e não como 

cidadãos. (Chaves, 2003). 

 Dentre os representantes do evolucionismo social no Brasil, destaca-se o médico 

Raymundo Nina Rodrigues (1862 – 1906), o qual desconsiderando fatores como a 

mudança da capital para o Rio de Janeiro, em 1763, e demais fatores econômicos 

posteriores, atribuía como causa do retrocesso econômico da Bahia a predominância de 

negros e mestiços, os quais, “com suas doenças, costumes e religião, influenciavam a 

população” (Chaves, 2003, p.32). Maranhense radicado na Bahia, Nina Rodrigues 

procurava demonstrar em sua obra, com base nos pressupostos científicos da época, a 

inferioridade das raças amarela e negra, os quais seriam incapazes de executar 

determinadas atividades, como constituir uma civilização. Para o autor, a presença da 

população negra seria um permanente fator de limitação aos processos civilizatórios do 

país, de tal forma que “caberia ao brasileiro previdente, em primeiro lugar reconhecer, 

que o povo brasileiro se ergueu sobre os negros puros ou miscigenados e depois buscar 

o quanto isso representaria de atraso para a nação” (Costa, 2007, p. 5).  

 Para Nina Rodrigues, a presença da população mestiça era ainda pior do que a 

presença da população negra, posição contrária a de outro intelectual de destaque na 

época, o sergipano Sílvio Romero (1851-1914). Para este, o mestiço representava a 

verdadeira formação racial brasileira, a marca de originalidade do Brasil que o 
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diferenciaria das demais nações. Em uma combinação entre darwinismo, determinismo 

biológico e geográfico, Romero defendia que o mestiço brasileiro, sobretudo o 

descendente de tipos brancos e negros, dada a sua capacidade de adaptação, seria o tipo 

ideal para o clima tropical, apresentando plena capacidade de alcançar a civilização. 

Contudo, tendo por base a teoria da sobrevivência do mais capaz, o autor concebia que, 

no processo de miscigenação, deveriam predominar os caracteres típicos do fenótipo 

branco. (Costa, 2007).  

 Na busca por uma identidade nacional brasileira, a intelectualidade da época, 

respaldada pelo escopo científico do período, não considerava um problema o fato de 

ora refutarem os mestiços, ora considerá-los limitados e responsabilizar os descendentes 

africanos pelo atraso do país. Essas ideias passaram a se fazer presentes no parlamento, 

na mídia, nas escolas, até alcançar o senso comum, de tal modo que os atores sociais 

passaram a incorporar os papéis que lhes eram atribuídos segundo o racismo científico. 

Assim, embora não tivesse sido criada qualquer legislação segregacionista, o racismo 

científico produziu uma legislação mais densa e difícil de ser extinta, a saber, a 

incorporação e naturalização de um padrão de relações sociais, tanto pelos indivíduos 

brancos, considerados superiores, quanto pelos indivíduos negros e mestiços, 

considerados inferiores, constituindo, assim, um fator primordial na formação de uma 

visão de mundo por ambos os grupos (Costa, 2007). Dessa forma 

 

O racismo científico reafirma, a seu modo, a visão de mundo do período 

escravocrata. A ausência da alma é substituída pela inferioridade biológica e a 

re-afirmação desta visão de mundo é também a reiteração de um padrão 

hierárquico. E este padrão é em muitos momentos um jogo puro e simples de 

dominação de um grupo sobre o outro, e ele é por vezes um jogo mais sutil e 

velado onde cada um sabe até onde se pode ir... (Costa, 2007, p.7).  
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 Em suma, pode-se afirmar que o racismo enquanto doutrina científica surge no 

Brasil com a aproximação da abolição da escravatura, e portanto, com a aproximação da 

igualdade entre os brasileiros e entre estes e os africanos escravizados. Além disso, o 

racismo brasileiro deve ser entendido não apenas como uma reação à possível igualdade 

legal entre os cidadãos com o fim do período escravocrata, mas, sobretudo, como a 

forma encontrada pelas elites intelectuais para reagir ao crescimento das desigualdades 

regionais entre o Norte e o Sul do país (Guimarães, 2004).  

 Em outras palavras 

...uma das formas de pensar a coincidência entre a proximidade da abolição, da 

equiparação jurídica das pessoas, e a entrada do racismo cientifico no Brasil 

pode estar na necessidade de demarcar posições na sociedade, ou seja, manter 

uma dada hierarquia sem exigir a construção de uma legislação específica. O 

discurso do racismo científico diluído e absorvido pela sociedade brasileira 

funcionaria como um novo marco à construção de uma visão de mundo, ou 

melhor, para a manutenção de uma, a mesma vigente à época da escravidão. 

Trata-se de uma apropriação intelectual capaz de possibilitar a perpetuação de 

uma visão de mundo que condiciona tanto as populações brancas quanto as 

negras de um ordenamento social onde estas e sua descendência deveriam (ou 

só poderiam) ocupar posições subalternas. (Costa, 2007).  

  

 

 Ainda hoje, os princípios do racismo científico se refletem nos discursos da 

população brasileira, como por exemplo, a concepção da região sul como o Brasil que 

deu certo, região onde está localizado o maior contingente de imigrantes europeus do 

país, indicada como a região mais desenvolvida ou com maior capacidade de 

desenvolvimento, racionalidade científica e população de maior beleza e senso estético 

(Costa, 2007).  

 

1.3. Novas formas de expressão do preconceito e do racismo no Brasil 

 Os princípios de igualdade e liberdade difundidos pelas democracias liberais 

aliados a uma legislação antirracista levaram a uma expressão mais sutil e velada do 
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preconceito e do racismo pela população (Lima & Vala, 2004), mais coerente, portanto, 

às novas normas sociais.  

 A depender dos contextos no qual emergem, essas novas expressões apresentam 

características particulares e diferentes denominações. Dessa forma, são identificados o 

preconceito sutil na Europa, o preconceito simbólico, o racismo aversivo, o preconceito 

ambivalente e o preconceito moderno nos Estados Unidos, sendo que este último é 

também identificado na Austrália. No caso do Brasil, a associação de fatores como o 

mito da democracia racial, a ideologia do branqueamento e a influência do contato 

interracial na definição da identidade social na população entre outros, fazem emergir 

um tipo específico de expressão do racismo, denominado racismo cordial (Lima & Vala, 

2004; Lima, 2011).  

 O racismo cordial consiste em uma forma de discriminação dirigida aos não 

brancos, caracterizada por comportamentos e atitudes discriminatórios revestidos de 

uma superficial polidez, que se expressa nas relações interpessoais por meio de 

brincadeiras, piadas e ditos populares de cunho racial (Lima & Vala, 2004).  

 Para Camino, Silva, Machado e Pereira (2001), o racismo verificado em nosso 

país “não tem nada de cordial” (p.22), pois, por ser implícito, mostra-se como um 

instrumento de extrema eficiência na discriminação contra o negro e de difícil 

erradicação.  

 Em nossa sociedade, como em muitas outras sociedades modernas, atos 

explícitos de discriminação racial são proibidos por lei. Embora alguns estudos pareçam 

sugerir mudanças quanto a esse aspecto, estudos mais recentes têm evidenciado outra 

realidade. Diante das pressões sociais em favor de uma postura antipreconceito, o que 

na verdade se tem verificado é uma mudança no modo como o preconceito racial tem 

sido expresso. As formas mais explícitas, que implicam na crença quanto à inferioridade 
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do grupo alvo e no comportamento de rejeição do contato com os membros desse grupo 

têm sido substituídas por uma forma menos evidente que continua a reproduzir atitudes 

discriminatórias, sem, contudo, ferir a norma social que classifica o racismo como algo 

indesejável. (Camino & cols., 2001; Pereira, Torres & Almeida, 2003, Pereira & Vala, 

2011; Lima, 2011). 

 Esse fenômeno assemelha-se ao que Bonilla-Silva (2010) denominou de racismo 

sem racistas, em seu estudo sobre a expressão do racismo nos Estados Unidos na era 

posterior aos Direitos Civis. O autor observa que a maioria dos americanos brancos não 

se considera racista e defendem que a discriminação não mais constitui fator 

determinante das oportunidades na vida das minorias, sobretudo os negros. Além disso, 

acusam a população negra e minoritária pela responsabilidade por qualquer problema de 

cunho racial que ocorra no país.  

 Apesar do que é defendido pela maioria da população americana branca, em 

relação aos grupos majoritários, os negros e demais minorias encontram-se sempre em 

posição social secundária. Seus salários são cerca de 40% inferiores aos salários dos 

brancos, recebem uma educação inferior, recebem tratamento desigual em lojas e 

restaurantes e constituem a maioria da população que é processada, presa e, caso 

condenada à pena de morte, executada (Bonilla-Silva, 2010). 

 Ainda segundo o autor, se na era anterior aos Direitos Civis prevalecia um 

racismo explícito, conhecido por Jim Crow racism, o qual se assentava em teorias que 

defendiam a inferioridade moral e biológica dos negros e que justificava um sistema de 

opressão brutal contra estes, contemporaneamente, verifica-se uma ideologia a que o 

autor denominou color-blind racism. Trata-se de uma ideologia que busca justificar a 

posição atribuída à população negra e minoritária por meio de racionalizações como as 

limitações culturais e a ética de trabalho dessa população, expressa por meio de ações 
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sutis que garantem a posição privilegiada da população branca. A oferta de aluguel e 

venda de imóveis por um preço maior aos negros limitando o acesso destes a 

determinados bairros, a oferta de vagas de emprego apenas nos meios de comunicação 

prioritariamente acessados pela população branca, a colocação de pessoas negras com 

educação superior em cargos mal remunerados ou sem a possibilidade de promoção 

constituem alguns desses mecanismos.  

 Essa ideologia permite à população branca criticar a moralidade, os valores e a 

ética de trabalho das minorias mantendo a posição social que atende a seus interesses e 

livres de acusações de racismo. Assim, permanece na maioria da população branca a 

crença de que haveria um melhor relacionamento entre o povo americano caso os 

negros e demais minorias parassem de pensar sobre o passado, trabalhassem duro e 

reclamassem menos, sobretudo acerca da discriminação racial. (Bonilla-Silva, 2010).  

 A expressão implícita do preconceito racial e do racismo se reflete em algumas 

posturas e atitudes dos brasileiros, tais como na linguagem, em eufemismos e piadas de 

cunho racial, na quase invisibilidade da população negra na mídia ou ainda na expressão 

do preconceito de forma explícita apenas quando em presença de um contexto que o 

justifique. 

 

1.3.1. A expressão sutil do preconceito e do racismo na linguagem  

 A atitude de evitar falar as palavras “negro” ou “negra”, apoiada na concepção 

de que essas expressões podem, de algum modo, constituir uma ofensa, já constitui uma 

prática de forte diferenciação com base no preconceito (Itani, 1998). Da mesma forma, a 

substituição desses termos pela palavra “moreno” ou ainda o fato de que, nas pesquisas 

populacionais, grande parte da população negra autodenomina-se “parda”. (Baibich, 

2002).  
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 Outro exemplo que se reflete na linguagem dos brasileiros são os denominados 

não-ditos racistas. Como afirma Sales Jr. (2006), o não-dito racista se dá não apenas por 

meio de piadas e eufemismos, como também através da injúria racial. No caso 

específico da injúria racial, ela atua como forma de corroborar uma hierarquia social 

baseada na ideia de raça, demarcando o lugar da pessoa insultada e a distância social 

que a separa daquele que o agride. E quando a injúria aparece sob a forma de piadas e 

eufemismos, cria-se uma situação controversa, que dificulta sua distinção, e afasta a 

responsabilidade daquele que a anuncia, já que este não se apresenta como autor, mas 

apenas como transmissor daquilo que lhe foi dito.  

 Exemplificam esse quadro piadas como “Qual a diferença entre uma mulher 

preta grávida e um carro com o pneu furado? Nenhuma. Ambos esperam um macaco” 

(p.238); e expressões tais quais “Ele é negro, mas é muito inteligente”, ou “Você é 

negra, mas, mas não deve ter vergonha disso” (p.242), as quais velam os pressupostos 

de que negros não são inteligentes e que as pessoas negras deveriam sentir vergonha por 

serem negras. (Sales Jr., 2006).  

 Atos de linguagem que ofendem e ridicularizam constituem caminhos eficazes 

de produção e determinação de papéis, obrigações e vínculos sociais, são “„estigmas‟ 

que marcam e demarcam os corpos” ainda que sem uso da violência física (Sales Jr., 

2006).  

 

A estigmatização racial é o exercício de uma vigilância difusa e ciosa da 

hierarquia e da dominação raciais, provocando intensidades de dor nem sempre 

corpóreas, mas que repercutem no corpo, mutilando-o, esfolando-o, 

fragmentando-o, codificando-o, semiotizando-o, não apenas simbolicamente ou 

imaginariamente. Afeta o corpo com marcas mais sociais do que corporais, mas 

que repercutem nele como estigmas. O estigma é uma demarcação corporal de 

uma relação social de desigualdade, resultante de uma reificação dos processos 

de dominação/hierarquização (Sales Jr., 2006, p.233) 
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1.3.2. A expressão sutil do preconceito e do racismo na mídia 

 A mídia pode refletir a dinâmica dos grupos em uma sociedade, sendo a 

visibilidade de cada grupo nas imagens e conteúdos divulgados pelas suas diversas 

formas, sejam elas televisionados ou escritas, um indicador da posição social que este 

ocupa (D‟adesky, 2005). Análises da visibilidade do negro na mídia brasileira revelam 

que a mesma tem refletido o estado de exclusão e muitas vezes de depreciação a que 

esta parcela da população está sujeita em nossa sociedade.  

 Nas novelas, “principal indústria audiovisual e dramatúrgica do país” (Araújo, 

2008, p.979), os negros são quase invisíveis, visto que raramente figuram como 

protagonistas. Suas histórias geralmente gravitam ao redor de personagens brancos e os 

papéis que estes representam, muitas vezes correspondem a posições subalternas ou 

estereotipadas. Além disso, são sub-representados, já que o núcleo das novelas é 

composto, em sua maioria, por atores e atrizes brancos. Situação semelhante é 

verificada no cinema brasileiro.  

 Em nosso país, um fator que pode ser considerado um dos principais 

responsáveis pela sub-representação do negro na teledramaturgia brasileira é o fato de 

que a estética branca representa o modelo de beleza ideal. Esse padrão, remanescente do 

discurso da ideologia do branqueamento construído no século XIX, ainda se faz 

presente na escolha deliberada de profissionais brancos para representar o papel de galãs 

e mocinhas, e na atribuição de estereótipos negativos aos personagens representados por 

atores com traços fenotípicos não-brancos (Araújo, 2008). 

 Nos jornais e revistas de grande circulação, os eventos que envolvem 

diretamente problemas das populações negras raramente recebem cobertura adequada. 

A beleza negra dificilmente ilustra matérias e reportagens fotográficas e os aspectos da 
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cultura afro-brasileira são reportados, principalmente, em períodos específicos como o 

Carnaval (D‟adesky, 2005). 

 As campanhas publicitárias em que são veiculadas representações do negro 

também podem constituir um indicador da posição que este ocupa na sociedade (Perez, 

2011). Nas peças publicitárias, sejam elas televisivas ou em anúncios de revistas, com 

exceção da publicidade de algumas multinacionais e empresas públicas, a imagem do 

negro raramente é associada aos bens de consumo. Em geral, esse grupo é apresentado: 

sob o estereótipo do negro comediante; em segundo plano – caso em que, embora não 

haja estereótipos, a sua imagem tão pouco é percebida; ou sob o ponto de vista atlético e 

sexual, caso em que sua presumível alta performance é associada a marcas de material 

esportivo (D‟adesky, 2005). 

 A simples existência de propagandas com esse tipo de conteúdo, ainda que 

posteriormente sua veiculação seja vetada pelo Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária (Conar), corrobora o fato de que o contexto racista 

ainda é uma realidade vívida na publicidade em geral (Bairon, 2011). 

 

1.3.3. A influência de um contexto justificador na expressão do preconceito e do 

racismo 

 Outra forma de manifestação sutil do preconceito é a ocorrência de 

discriminação somente quando há, no contexto, algum argumento aparentemente não 

preconceituoso que possa ser utilizado para legitimar a discriminação (Pereira & Vala, 

2011).  

 Com o propósito de observar como um discurso justificador da discriminação 

racial afeta a expressão de preconceito racial, Pereira e colaboradores (2003), realizaram 

uma pesquisa com 120 estudantes de uma universidade goiana. Os estudantes foram 
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colocados diante de uma situação de seleção profissional, na qual a gerente de uma loja, 

diante da decisão de contratar uma funcionária negra ou uma funcionária branca, 

decide-se pela contratação desta última. Os participantes foram divididos em dois 

grupos, o grupo de justificação, que teve contato com um discurso justificador e o grupo 

controle, que não recebeu qualquer informação sobre os motivos da discriminação. O 

discurso justificador afirmava que a gerente não era uma pessoa preconceituosa e optou 

pela contratação da candidata branca apenas porque a contratação da candidata negra 

poderia ameaçar os negócios da loja, visto que a sociedade brasileira é preconceituosa e 

prefere ser atendida por pessoas brancas. Os resultados indicaram que os participantes 

do primeiro grupo exprimiram maior discriminação e consideram a decisão da gerente 

como mais profissional e menos injusta do que os participantes do grupo controle.  

 Em relação à expressão do racismo na infância, França & Monteiro (2013) 

observaram que a partir da segunda infância, crianças brancas apresentam atitudes 

discriminatórias contra crianças negras, mas de forma mais sutil e indireta. O primeiro 

estudo teve por objetivo observar a emergência do Racismo Aversivo em crianças, 

situação em que fatores raciais são utilizados para justificar atitudes negativas em 

relação aos negros. A amostra foi composta por 82 crianças de ambos os sexos, 

divididos em dois grupos em função da faixa etária: de 5 a 7 anos e de 8 a 10 anos. As 

crianças eram confrontadas com uma situação hipotética, na qual elas deveriam 

recompensar com doces duas crianças que as ajudaram a carregar tijolos, estas 

representadas por fotografias, uma de uma criança negra e a outra branca, em dois 

contextos. No primeiro contexto, ambas as crianças teriam carregado o mesmo número 

de tijolos e no segundo, ora a criança branca ora a criança negra teria carregado um 

maior número de tijolos. Observou-se que as crianças mais velhas, embora tenham 

distribuído os doces igualmente no primeiro contexto, – no qual não havia fator que 
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justificasse a discriminação – no segundo contexto – no qual a diferença de desempenho 

poderia ser utilizada como justificativa para a discriminação – recompensaram menos as 

crianças negras do que as crianças brancas.  

 No segundo estudo, objetivou-se observar a influência da norma social 

antirracista na expressão indireta do racismo, nesse caso, representado pela presença ou 

ausência de uma entrevistadora negra. Participaram do estudo 71 crianças brancas do 

sexo masculino, com idades entre 5 e 10 anos também divididos em dois grupos. Os 

mesmos foram solicitados a oferecer uma doação para duas crianças, uma branca e outra 

negra, para que estas pudessem comprar bicicletas, o que seria feito depositando moedas 

de brinquedo em cofres com as fotografias das supostas crianças beneficiadas. 

Observou-se que as crianças mais velhas, em ambos os contextos, doaram o mesmo 

valor para as crianças negras ao tempo em que doaram um maior valor às crianças 

brancas na ausência da entrevistadora, o que aponta para outra forma de racismo sutil no 

qual não se prejudica os negros, mas os brancos são mais beneficiados.  

 Esses resultados e o fato de que entre as crianças mais novas não foram 

encontradas influências significativas de um contexto justificador ou da presença da 

norma antirracista na expressão do racismo, sugerem que, a partir da segunda infância, a 

expressão do racismo não é suprimida, mas sim se torna mais complexa, expressa de 

forma sutil e indireta, semelhante à expressão do racismo verificado em adultos.  

 Destaca-se ainda a situação contraditória verificada em estudo conduzido por 

Camino e colaboradores (2001), junto a estudantes universitários acerca do modo como 

estes percebem o próprio preconceito e o dos brasileiros de uma forma geral.  

 Dentre os 120 estudantes universitários paraibanos que participaram do estudo, 

82% afirmaram reconhecer que existe preconceito no Brasil, ao mesmo tempo em que 

não admitiram serem eles mesmos pessoas preconceituosas. Apesar disso, quando 
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solicitados a relacionar que tipos de atividades eram mais típicas de pessoas brancas e 

negras, 69% dos estudantes relacionaram atividades que não exigiam uma qualificação 

especial ou profissional ou atividades não ligadas ao poder às pessoas negras, ao tempo 

em que 69,5% dos respondentes associaram atividades qualificadas ou ligadas ao poder 

às pessoas brancas. E apenas 16% afirmaram não haver correlação entre a cor da pele e 

as atividades típicas realizadas pelas pessoas.  

 Destaca-se que tais respostas foram obtidas em uma etapa na qual não era 

estabelecida uma comparação entre os grupos. Quando os estudantes foram solicitados a 

realizar a mesma tarefa acima relatada, mas em uma situação de comparação entre 

brancos e negros, o que torna a norma social antirracista mais saliente, a proporção de 

estudantes que afirmaram que a atividade típica de uma pessoa independe de sua cor 

aumentou para quase 2/3 da amostra.  

 Na segunda etapa da mesma pesquisa, os estudantes foram solicitados a indicar, 

em meio a uma lista de 16 adjetivos positivos e negativos, aqueles que melhor 

identificavam pessoas brancas e negras, inicialmente quanto à própria opinião e em 

seguida, quanto ao que eles acreditavam ser a opinião dos brasileiros em geral. Os 

resultados verificaram outra situação contraditória na qual os estudantes associaram um 

alto índice de adjetivos positivos às pessoas negras na primeira situação em contraste ao 

alto índice de adjetivos negativos atribuídos às pessoas negras na segunda situação que 

deveria refletir a postura geral dos brasileiros.  

 Em suma, a pesquisa observou haver, no Brasil, um padrão duplo de avaliação 

do preconceito racial. As pessoas apresentam uma clara consciência da situação de 

discriminação vivida pela população de cor negra no país, mas, por força da norma 

social antirracista, elas não assumem também suas atitudes preconceituosas. Configura-
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se assim um quadro de contradição: a discriminação existe, mas ninguém se sente 

individualmente responsável por ela (Camino & cols., 2001).  

 Situação semelhante também foi observada no âmbito escolar. Em estudo 

conduzido em uma escola pública do Paraná, com o propósito de refletir sobre a prática 

do silêncio em relação ao preconceito no âmbito da escola, Baibich (2002), observou 

uma situação paradoxal. Os professores e demais membros da equipe pedagógica 

reconheceram facilmente a existência de preconceito no Brasil e também na cidade de 

Curitiba, destacando-se os preconceitos de cor, de gênero, de classe e de orientação 

sexual. Contudo, em relação a existência do preconceito na escola, as declarações 

fornecidas apontavam para uma não percepção ou inexistência do fenômeno, ou ainda 

uma atribuição do preconceito como problema do outro.  

 A forma como os construtos vistos acima são verificados nas instituições 

escolares e o papel e influência do professor nesse contexto serão objeto do capítulo 

seguinte.  
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CAPÍTULO II 

 

A cor da sala de aula: o papel da escola e dos professores nas 

relações raciais 

_____________________________________________ 

 

 
 

 

Na escola, acreditava que nunca ia conseguir aprender... 

Tinha uma professora que me matava de tanto puxar minha 

orelha...Umas coisas assim... (rindo), com muita sutileza. A 

gente não podia falar que ela era racista de jeito 

nenhum...Então é assim, o carinho que hoje as crianças não 

negras recebem do professor de primeira série eu nunca tive... 

Eu nunca tive isso. (Lígia, mulher negra, entrevistada por 

Ferreira e Camargo, 2011) 

 

 

   

 A educação é um processo amplo que se dá em diversos espaços sociais, como a 

família, os movimentos sociais e a escola, havendo, portanto, diversas formas e modelos 

de educação. O que implica dizer que a escola não é o único lugar onde ela ocorre, 

tampouco os professores e professoras são os únicos responsáveis pela sua realização. 

(Gomes, 2002)  

 Porém, a concepção de que a escola é o meio para a solução dos mais variados 

problemas sociais sempre acompanhou as políticas de escolarização entre os povos 

civilizados, podendo-se afirmar que esta é uma crença, quase um mito acerca da 

educação escolarizada. A UNESCO, por exemplo, partindo do pressuposto de que o 

racismo resultava de um desconhecimento acerca das teorias que negam os estudos que 



39 

 

buscam dar respaldo científico às desigualdades entre os povos em função da raça, 

passou a investir na educação como o caminho para solucionar essa problemática, após 

o fim da Segunda Guerra Mundial (Pereira, 2001). 

 Ainda segundo Pereira (2001), se tal concepção fosse plenamente correta, nos 

países com maior índice de escolarização, o racismo não seria verificado, fato que, em 

verdade, não se sustenta. Por outro lado a escola, além de uma instituição cívica, 

formadora, que cultiva a diversidade cultural, deve ser também competente e 

democrática, promotora da abertura da estrutura social a todos os segmentos sociais, 

sobretudo àqueles que foram e continuam sendo mantidos à margem de diferentes 

instâncias da sociedade brasileira, como os negros. “E a educação formal, sem ser o 

milagre que cura todos os males, é a chave-mestra para se conseguir tal abertura” 

(Pereira, 2001, p.177).  

 Embora a educação não constitua o único caminho para que o racismo seja 

combatido, ela é, sem dúvida, um importante meio e o papel exercido pela escola e 

pelos professores nesse processo será abordado no presente capítulo. Inicialmente, será 

discutida a questão da desigualdade racial que marca o Brasil e que se reflete na escola 

em diferentes trajetórias escolares para alunos brancos e negros. Em seguida, são 

destacadas medidas governamentais sob a forma de ações afirmativas voltadas para a 

educação com vistas a combater o racismo e minimizar as diferenças dessa trajetória, 

com ênfase para a Lei 10.639/03 e para a questão do livro didático. Por fim, são 

apresentados alguns estudos acerca da educação e relações raciais, com destaque para o 

papel atribuído à escola e aos professores seja no reforço, seja no combate ao racismo 

na educação.  
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2.1. País branco, país negro: desigualdades raciais no Brasil 

 É consenso o fato de que o Brasil é um país de desigualdades relacionadas a 

questões sociais, regionais, de gênero e, também, de origem étnica. Os dados estatísticos 

fornecidos por órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, apontam, com clareza, as diferenças 

produzidas pela questão racial. Independente dos indicadores utilizados, observa-e que 

os negros brasileiros, formados pelo somatório dos considerados pardos e pretos, 

apresentam piores condições sociais do que a parcela da população considerada branca. 

(Jaccoud & Theodoro, 2007). 

 A população negra possui menor renda e um menor acesso aos bens e serviços 

públicos. Ocupam as piores posições no mercado de trabalho, a maior parcela do 

mercado informal, recebem salários que não alcançam, muitas vezes, a metade dos 

salários percebidos pelos brancos e apresentam maiores taxas de desemprego. Os negros 

ainda representam a maioria da população das favelas e das crianças em situação de 

trabalho infantil. Quanto aos serviços públicos, são eles os que possuem os menores 

índices de cobertura no sistema previdenciário, abastecimento de água, fornecimento de 

energia elétrica, saneamento básico adequado e coleta de lixo. (Jaccoud & Theodoro, 

2007). 

 Essas diferenças também têm sido verificadas no sistema educacional. Em 

função da cor da pele, verificam-se realidades dicotômicas dentro de uma mesma 

escola, uma para brancos e outra para negros.  

 Comparando-se o percentual de analfabetos entre negros, pardos e brancos, 

observa-se um maior contingente entre a população negra. Em relação à criança branca, 

as crianças negras possuem uma trajetória escolar irregular, caracterizada por maiores 
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índices de interrupções, atraso escolar, exclusão e repetência, diferença que aumenta 

proporcionalmente à idade do aluno. Quanto à relação entre instrução e 

empregabilidade, observa-se que um maior número de brancos encontra-se empregado 

em comparação aos negros de mesmo nível de instrução (Valente, 2005).  

 Valverde e Stocco (2009), em análise da 3ª edição do Retrato das desigualdades 

de gênero e raça, aliada à produção sobre a questão do preconceito e da discriminação 

em nosso sistema educacional, fornecem alguns dados sobre as desigualdades raciais na 

educação brasileira.  

 A partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), os 

autores observaram que, somente a partir do ano de 2001, foi verificada uma redução na 

diferença na média de anos de estudo entre brancos e negros. Em 1993, essa diferença 

era de 2,10 anos, mantendo-se constante nos anos seguintes, com uma média de 2,10 

anos em 1995, 2,02 em 1996, 2,14 em 1997, 2,12 em 1998, 2,09 em 1999 e 2,03 em 

2001. Somente em 2002, e de forma pioneira desde que o dado cor/raça passou a ser 

coletado pela PNAD, essa diferença foi menor do que 2 anos, nesse caso, 1,9 anos. Essa 

diminuição mostrou-se uma tendência, já que se manteve constante nos anos seguintes, 

durante os quais foi verificada uma diferença de 1,96 anos em 2003, 1,86 anos em 2007, 

1,82 anos em 2005, 1,84 anos em 2006 e 1,80 anos em 2007.  

 Essa redução pode ser atribuída a diversos processos pelos quais o sistema 

educacional brasileiro tem passado, como por exemplo, a universalização do acesso ao 

ensino fundamental ocorrido em 1990, a qual, segundo Valverde e Stocco (2009), 

beneficiou sobremaneira a população negra. Contudo, os autores observaram haver um 

limite racial nessa progressão, pois, independente do indicador educacional utilizado, 

não se observa uma inversão dos valores constatados, de forma que a média de anos de 



42 

 

estudo dos alunos brancos permanece superior à média de anos de estudo dos alunos 

negros.  

 A promoção de diferentes trajetórias escolares – acesso, permanência e 

finalização – em função da cor/raça do alunado também foi observada, em Sergipe, em 

estudo conduzido por Chagas e França (2010). Com o objetivo de analisar a influência 

do preconceito racial no processo educativo, a partir das avaliações e conceitos 

atribuídos a alunos brancos, pardos e negros, as autoras observaram o histórico escolar 

de 40 alunos de ambos os sexos estudantes do 5º ano do ensino fundamental em uma 

escola pública. Como resultado, verificou-se uma maior porcentagem de alunos pardos 

e negros em situações de fracasso escolar como distorção idade/série e histórico de 

repetência e abandono escolar quando comparados aos alunos brancos da amostra.  

 Embora diversos fatores como renda, estrutura familiar, condições de domicílio, 

entre outros exerçam influência na trajetória escolar, as diferenças de desempenho 

escolar verificadas entre brancos e negros não pode ser atribuída, somente, às diferenças 

sócio-econômicas de suas famílias, mas também ao modo como a questão racial é 

tratada no âmbito escolar e à influência de mecanismos racistas ocorridos no interior do 

sistema educacional na permanência, progressão e desempenho de estudantes negros. 

Tanto as diferenças no percurso escolar quanto no mercado de trabalho que criam 

verdadeiros abismos entre a população branca e negra está relacionada a um mesmo 

fator, o racismo brasileiro. (Valverde & Stocco, 2009; Jaccoud & Theodoro, 2007).  

 Contudo, permanece, no Brasil,  

 

uma cultura de negação da existência de práticas racistas no meio escolar que 

prefere atribuir o fracasso escolar de jovens e crianças negras exclusivamente à 

desestruturação familiar, à condição socioeconômica ou à necessidade precoce 

de se inserirem no mercado de trabalho, sem considerar o peso que o 

pertencimento racial tem sobre suas trajetórias (Valverde & Stocco, 2009, 

p.914). 
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2.2. Pertencimento racial e trajetória escolar: o significado de ser negro 

 A escola constitui uma das instituições que interferem na formação da identidade 

negra. É na escola que os alunos negros se deparam com o olhar do outro, com o 

significado de sua negritude, sua história e sua cultura, olhar que tanto pode valorizar 

suas diferenças e identidade, quanto pode levar a processos de negação, exclusão, 

discriminação e segregação (Gomes, 2002). 

 A entrada para a vida escolar representa, para as crianças que nela ingressam, 

uma abertura para um círculo de vida social mais amplo e de contatos diferenciados do 

que se tinha experimentado até então junto aos familiares, vizinhos e amigos mais 

íntimos. No caso das crianças negras, por vezes, a escola constitui o lugar em que se 

estabelecem as primeiras experiências de contato interétnico, de onde vêm à tona 

diferenças que tornam possível à criança pensar em um “nós”, representado por ela 

mesma e seus familiares, que se opõe aos “outros”, representado pelos professores e 

colegas brancos (Gomes, 2002). 

 Através dos objetos e materiais que a compõe e das relações desenvolvidas em 

seu espaço, a escola transmite uma determinada concepção sobre o significado de ser 

negro, que se depreende dos livros didáticos utilizados, dos cartazes presentes nos 

murais da escola, nos discursos e nas relações pedagógicas, entre professores e seus 

alunos e entre os próprios alunos. Ainda que na escola predomine o discurso que 

vincula a discriminação da pessoa negra à posição social que esta ocupa, as práticas 

cotidianas contradizem esse discurso ao mostrar para a criança e para o adolescente 

negros que o status social atribuído a uma pessoa não é função apenas do seu grau de 

escolaridade, emprego e renda, mas também de sua classificação racial. A pertença a 

determinado segmento étnico/racial constitui um fator de diferenciação no modo como 

os sujeitos que compõe a escola se relacionam, influenciando as expectativas criadas em 
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relação ao desempenho escolar, na avaliação e na maneira com que são tratadas as 

desigualdades (Gomes, 2002), tal como corroborado pelos estudos que se debruçam na 

interface entre educação e relações raciais. 

 Em estudo conduzido com o propósito de analisar os discursos e as práticas 

racistas presentes no cotidiano da educação infantil, Cavalleiro (2000) observou um 

quadro de reforço do racismo, do preconceito e da discriminação racial na escola, 

promovido por certas atitudes, crenças e discursos do corpo docente. Observou-se, nos 

depoimentos das professoras que participaram da pesquisa, a concepção de que abordar 

a temática das diferenças raciais, além de cansativo, é algo desnecessário, visto que as 

crianças não as percebem ou não se importam com elas e o não reconhecimento de 

qualquer responsabilidade na difusão do preconceito, atribuindo-a exclusivamente à 

família. A autora observou ainda uma ausência de atitude das professoras diante de 

manifestações racistas entre as crianças, um tratamento mais afetivo e um maior contato 

físico voltado para os alunos brancos e uma diferenciação no momento de avaliá-las, 

caracterizada pelo elogio à criança no caso de alunos brancos e um elogio à tarefa, no 

caso dos alunos negros.  

As diferenças no modo como professores avaliam alunos brancos e negros pode 

ser observada em pesquisa conduzida por França (no prelo). Nesse estudo, 109 

professores foram solicitados a avaliar redações de supostos alunos em uma escala de 0 

a 10 e apresentar os critérios utilizados na avaliação. As redações eram acompanhadas 

ainda da foto do suposto autor, ora uma criança branca, ora negra, aparentando cerca de 

8 anos e meio e cada professor avaliou apenas uma redação. Como resultado, as 

redações supostamente produzidas pela criança branca obtiveram uma média geral mais 

alta do que as redações supostamente produzidas pelas crianças negras, embora as 

redações fossem exatamente as mesmas. 
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Nos critérios utilizados para a avaliação, a autora observou um processo de 

discriminação sutil, mas não imperceptível. Enquanto foram utilizados, na avaliação das 

redações atribuídas à criança branca, critérios que denotam sua capacidade de pensar e 

agir com inteligência, como criatividade, expressão, construção textual, idade, série e 

tema escolhido, na avaliação das redações atribuídas à criança negra, os professores 

utilizaram critérios mais superficiais, como correção gramatical, caligrafia e, 

principalmente, esforço. Em outras palavras, enquanto a produção da criança branca é 

vista como fruto de sua inteligência e criatividade, a da criança negra é vista como 

resultado do seu esforço.  

 A percepção e a manifestação de diversas formas de discriminação no ambiente 

escolar foram ilustradas pela Pesquisa Nacional sobre Diversidade na Escola realizada 

pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), 

realizada em 2006. Os dados foram coletados em 501 escolas públicas dos 27 estados 

brasileiros e a amostra foi composta por 18.599 participantes sendo 5.087 estudantes, 

1.004 professores(as) de português e matemática, 501 diretores(as) de escolas, 1.005 

profissionais de educação (corpo técnico) e 1.002 pais, mães e responsáveis. 

Especificamente em relação à discriminação por fatores étnico-raciais, foram 

encontrados os seguintes resultados. 

 Entre os respondentes, 20% afirmaram perceber discriminação de cor, por ser 

negro, no ambiente escolar. Esse foi o segundo tipo de discriminação mais percebido 

pelos respondentes, ficando atrás apenas da discriminação relativa à identidade sexual.  

Outro dado significativo foi a adesão de alguns respondentes a frases que expressam 

formas explícitas ou sutis de preconceito contra minorias sociais. Em relação às frases 

de conteúdo racista, foi observado que 15,6% dos estudantes concordavam com a 

assertiva de que os brancos são superiores aos negros e 36,1% manifestaram a crença de 
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que os negros possuem um corpo bom para realizar trabalhos braçais. Essas assertivas 

também receberam adesão de cerca de um quinto dos professores e diretores 

participantes. (Albuquerque, 2009b).  

 O autor chama a atenção para o fato de que, em pleno século XX, ainda seja 

verificado a adesão de pessoas escolarizadas ou em processo de escolarização a frases 

que remontam as teorias racistas do século XIX, em um ambiente que deveria 

promover, tanto quanto possível, críticas ao racismo e a todas as formas de preconceito.  

 Diante da realidade brasileira marcada por um alarmante quadro de exclusão e 

discriminação social, as medidas de ação afirmativa tornam-se necessárias e urgentes. 

Como defende Piovesan (2007), “se a raça e etnia sempre foram critérios utilizados para 

exclusão de afro-descendentes em nosso país, que sejam hoje utilizados, ao revés, para a 

sua necessária inclusão” (p.42). 

 

2.3. Ações afirmativas e a questão étnico-racial 

 Como explica Piovesan (2007), a concepção contemporânea de Direitos 

Humanos, caracterizada pela universalidade e indivisibilidade desses direitos, foi 

introduzida pela Declaração de 1948. O aspecto da universalidade refere-se a uma 

extensão universal desses direitos, sendo a condição de pessoa o único requisito para o 

acesso a ele. Já o aspecto da indivisibilidade refere-se a uma abrangência desse direito 

não apenas aos âmbitos civil e político, mas também ao dos direitos sociais, econômicos 

e culturais. Foi a partir dessa declaração também que o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos passaram a se desenvolver, levando a um processo de universalização 

dos direitos humanos e à criação de um sistema internacional de proteção de direitos. 

Formado por tratados internacionais que refletem o consenso compartilhado pelos 

Estados-parte acerca dos temas centrais aos direitos humanos e a adoção de medidas 
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protetivas mínimas e associado ao sistema nacional de proteção, objetivam a promoção 

efetiva dos direitos humanos em benefício dos indivíduos protegidos. 

 É nesse contexto que, segundo a autora, em 1965, as Nações Unidas aprovam a 

Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, ratificada, 

hoje, por 167 Estados, entre eles o Brasil, a partir de 1968. Nesta Convenção, é afirmada 

a inexistência de qualquer justificativa, inclusive científica, para a discriminação racial e 

a urgência da adoção de todas as medidas necessárias para a sua eliminação em 

qualquer de suas formas e para o combate de doutrinas e práticas racistas. Contudo, 

argumenta, para que haja a inclusão dos grupos sociais discriminados, garantindo-lhes a 

igualdade de direitos, a adoção de medidas repressivas e punitivas da discriminação não 

é suficiente, sendo necessária a sua complementação por políticas compensatórias. 

Nesse âmbito, as ações afirmativas emergem como um poderoso instrumento de 

inclusão social. 

 Por ações afirmativas entendem-se  

 

medidas especiais e temporárias que, buscando remediar um passado 

discriminatório, objetivam acelerar o processo de igualdade, com alcance da 

igualdade substantiva por parte de grupos vulneráveis, como as minorias éticas 

e raciais, dentre outros grupos (Piovesan, 2007, p.41). 

 

 Também conhecidas, na terminologia do direito europeu, por “discriminação 

positiva” ou “ação positiva”, as ações afirmativas também podem ser definidas como 

 

um conjunto de políticas públicas de caráter compulsório, facultativo ou 

voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero, 

por deficiência física e de origem nacional, bem como para corrigir e mitigar os 

efeitos da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a 

concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como 

a educação e o emprego (Gomes, 2007, p.55). 
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 Os Estados Unidos da América foram o país pioneiro na adoção das políticas de 

ação afirmativa, como mecanismo para buscar solucionar a marginalização social e 

econômica vivida pelo negro na sociedade americana, as quais posteriormente se 

estenderam a outros grupos minoritários como mulheres, índios e deficientes. A partir 

desse momento, o Estado passa de uma postura de neutralidade à consideração de 

fatores tais como raça, cor, origem nacional, sexo, na implantação de políticas públicas, 

sobretudo às relativas ao acesso à educação e ao mercado de trabalho, de forma a evitar 

que as diferenças sociais fossem agravadas por processos de discriminação. Atualmente, 

as ações afirmativas são verificadas em países na Europa, África, América, Ásia, de 

formas adaptadas às realidades locais (Gomes, 2007). 

 No Brasil, o movimento em prol da adoção de ações afirmativas para negros 

ganhou destaque no cenário nacional no fim dos anos 80 e início dos anos 90, época em 

que políticas em benefício de grupos minoritários já eram verificadas no cenário 

mundial, por exemplo, na Índia, a partir de 1949, em razão do sistema de castas, por 

questões de raça, nos Estados Unidos, nos anos 60 e por questões de gênero e minorias 

étnicas, nos anos 70, na Europa. (Vieira Jr., 2007). 

 A concepção da implementação de ações afirmativas como forma de reparar os 

danos causados aos descendentes das gerações escravizadas ganhou força a partir da 

Declaração e do Plano de Ação da III Conferência Mundial contra o Racismo, a 

Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, aprovada em setembro de 

2001, em Durban, África do Sul, por esta reconhecer na escravidão um dos grandes 

fatores responsáveis pela discriminação e pelo racismo. (Vieira Jr., 2007). 

 É importante destacar que as ações afirmativas visam não apenas o combate à 

discriminação flagrante, mas também à discriminação estrutural enraizada na sociedade, 

isto é, as desigualdades sociais entre grupos dominantes e dominados, além de 
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transformações sociais e culturais relevantes – como a mudança na concepção da 

superioridade de uma raça sobre outras – de modo que as noções de diversidade e 

pluralismo sejam inseridas nas diferentes esferas sociais. Visam ainda a promoção de 

uma maior representatividade dos grupos minoritários nas diversas esferas da atividade 

pública e privada. (Gomes, 2007). O autor defende ainda que as ações afirmativas 

podem contribuir para o avanço econômico de um país, ao oferecer oportunidades de 

trabalho e educação às  parcelas marginalizadas da sociedade, além de criar modelos de 

ascensão social aos jovens pertencentes a grupos minoritários.  

 Ressalta-se ainda que  

 

os programas de ações afirmativas requerem metas a curto, médio e 

longo prazos, recursos financeiros, materiais, além de profissionais 

competentes, abertos à diversidade étnico-racial brasileira; sensíveis aos 

graves problemas sociais, econômicos que dela fazem parte; 

comprometidos com justiça, capazes de combater seus preconceitos 

contra pessoas e grupos e de com estes interagir, sem tentar assimilá-los a 

valores, objetivos, orientação de vida que se pretenderiam universais; 

que, ao contrário, propõem-se a respeitar as diferentes raízes que 

constituem a nação brasileira – indígena, africana, européia, asiática – e, 

com seus representantes, a redimensionar a vida das instituições, 

reeducar as relações étnico-raciais, entre outras (Silvério, 2007, p.146-

147). 

 

 

 É preciso destacar, contudo, o caráter temporário das políticas de ações 

afirmativas, as quais devem ser acompanhadas, portanto, de políticas econômicas e 

sociais para a promoção do desenvolvimento do país. (Vieira Jr., 2007). 

 Dentre as ações afirmativas realizadas pelo Governo Federal, nos últimos anos, 

voltadas para a promoção da diversidade e educação inclusiva, destacam-se as seguintes 

ações que atingem diretamente a questão étnico-racial (Moehlecke, 2009; Lima, 2010). 



50 

 

- 1998: É criado o Programa Nacional de Avaliação do Livro Didático, que prevê, como 

critério de avaliação dos livros didáticos, a observação de uma possível veiculação de 

estereótipos de gênero e étnico-raciais. 

- 1999: Por meio da Lei 10.260/01, a partir de 2004, o Programa de Financiamento 

Estudantil passa a incluir como critério de avaliação para o financiamento, a cor e a 

escola freqüentada, além do critério de renda. 

- 2002: Com a promulgação da Lei 10.558/02, instaura-se o Programa Diversidade na 

Universidade. Trata-se de um programa de financiamento de cursos pré-vestibulares 

voltados ao ingresso de afro-descendentes e indígenas ao ensino superior. Resultou 

ainda na promoção de fóruns estaduais com o propósito de fortalecer a temática da 

diversidade étnico-racial, em 2004, no Projeto de Tutoria para jovens estudantes negros 

cursando o ensino médio e o ensino superior e o desenvolvimento de cursos de 

formação de professores de educação básica sobre a Lei 10.639/03. 

- 2003: Criação do Programa Brasil Quilombola, voltado para a melhoria da rede 

escolar, produção de material didático, promoção de fóruns estaduais e formação de 

professores para áreas quilombolas. 

- 2003: Elaborado o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o qual 

sistematiza um conjunto de ações e programas de educação em direitos humanos, tendo 

no respeito à diversidade um de seus principais princípios. 

- 2003: promulgação da lei 10.639/03, que altera a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 

1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – e inclui, de forma 

obrigatória, a temática da História e Cultura Afro-Brasileira no currículo oficial da rede 

de ensino. 

- 2004: É criada a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD). Segundo Henrique e Cavalleiro (2007),  
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A Secad surge com o desafio de desenvolver e implementar políticas de 

inclusão educacional, considerando as especificidades das desigualdades 

brasileiras e assegurando o respeito e valorização dos múltiplos 

contornos de nossa diversidade étnico-racial, cultural, de gênero, social, 

ambiental e regional (p.215-216). 

 

 Em relação à questão das desigualdades raciais, especificamente, a SECAD visa 

o desenvolvimento de ações com o propósito de elaboração e instauração de políticas 

públicas que favoreçam o acesso e a permanência de estudantes negros em todos os 

níveis de ensino, desde o infantil até o superior, incluindo a educação de jovens e 

adultos e a educação em áreas quilombolas. Ao mesmo tempo, volta-se para a promoção 

de conhecimento e reflexão na sociedade como um todo para que sejam construídas 

relações que respeitem e valorizem a diversidade brasileira (Henrique & Cavalleiro, 

2007). 

 Seus principais programas incluem a Educação Quilombola, voltado ao 

fornecimento de apoio técnico e financeiro aos municípios onde são encontradas áreas 

remanescentes de quilombos; o Programa Diversidade na Universidade PIC (Projetos 

Inovadores de Cursos) o qual oferece apoio a instituições que, há pelo menos 1 ano, 

desenvolvem projetos educativos inovadores em prol de grupos desfavorecidos 

socialmente; o Conexão de Saberes, que apóia jovens de origem popular cursando o 

ensino superior para que estes produzam conhecimento científico de intervenção em 

seus locais de origem, além de formar professores quanto ao conteúdo da Lei 10.639; e 

o Tutoria de Ensino Médio, o qual fornece 720 bolsas de permanência a alunos afro-

brasileiros no Ensino Médio.  

- 2004: Elaboração do Projeto de Lei 7.200/06 referente à Reforma na Educação 

Superior, por meio do qual são definidas ações afirmativas para alunos de baixa renda, 

indígenas e negros. 
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- 2004/2005- O Comitê Interministerial de Políticas de Ações Afirmativas elabora e 

encaminha ao Congresso o Projeto de Lei 3.627/04, o qual prevê a destinação de uma 

parcela das vagas nas IFES a estudantes de instituições públicas, indígenas e negros. 

- 2004: O Projeto de Extensão Universitária para a Inclusão engloba programas de 

extensão universitária voltados, principalmente, para a inclusão da população 

quilombola, indígena e com deficiência. 

- 2004: Por meio do Programa Ética e Cidadania, são criados, em escolas públicas, 

fóruns de ética e cidadania, com o objetivo de abordar temas como discriminação e 

inclusão social. 

- 2004: O Programa Universidade para Todos - PROUNI (Lei 11.096/05) promove a 

destinação de bolsas de estudos e um percentual de vagas para estudantes com 

deficiência, negros e indígenas. 

- 2004: O Programa de Integração de Ações Afirmativas para Negros concede 500 

bolsas de estudos para a realização, por estudantes universitários, de pesquisas 

relacionadas ao tema DST/Aids. 

- 2005: O Programa de Ações Afirmativas para a População Negra fornece apoio aos 

projetos dos Núcleos de Estudos Afro-brasileiros com vistas à produção de 

conhecimento sobre a temática étnico-racial e a ampliação do acesso dos negros ao 

ensino superior. 

- 2005: Por meio do programa Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior, são 

destinadas bolsas de estudo a estudantes de países em desenvolvimento, sobretudo os 

países africanos.  

- 2005: A partir da Introdução do Recorte Racial no Censo Escolar, a cor do aluno passa 

a constar nas fichas de matrícula de escolas de educação básica, sendo declarada pelos 
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pais ou responsáveis no caso de alunos menores de 16 anos, ou declarada pelos próprios 

alunos quando maiores de 16 anos.  

- 2005: Instituição da Comissão Técnica Nacional de Diversidade para Assuntos 

Relacionados com a Educação dos Afro-Brasileiros – Cadara, que visa o 

acompanhamento, análise e avaliação das políticas educacionais a fim de que a Lei 

10.639 possa ser efetivamente cumprida.  

- 2005/2006: Promoção de formação de professores, e cinco estados, acerca das 

temáticas relativas à gênero, orientação sexual e diversidade étnico-racial por meio do 

Projeto Educando para a Igualdade de Gênero, Raça e Orientação Sexual. 

 Dentre essas ações, duas ganham destaque por sua importância e relação direta 

com o combate ao racismo no cotidiano escolar, sendo objeto de estudos e pesquisas nas 

áreas de educação, psicologia, sociologia, entre outras, a saber, a problematização da 

veiculação de estereótipos pelos livros didáticos e a promulgação da Lei 10.639/03, a 

qual prevê a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira na 

educação básica. 

 

2.3.1 . O papel do livro didático nas relações raciais 

 O livro didático constitui, ainda hoje, o principal recurso didático utilizado nas 

salas de aula no processo de ensino-aprendizagem, sobretudo nas do setor público, em 

razão da carência de acesso a outros tipos de material (Oriá, 2011). Pode constituir 

ainda a única fonte de leitura entre as crianças de famílias mais empobrecidas, que não 

possuem meios para adquirir outros recursos como jornais e revistas (Silva, 2005).  

 Enquanto recurso pedagógico, o livro didático não é neutro ou imparcial, ao 

contrário, traz consigo uma ideologia, a qual, muitas vezes, reproduz os valores e 

conceitos dos setores dominantes da sociedade. Assim, ao mesmo tempo em que 
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cumpre sua função de informar, o livro didático tem também contribuído para a difusão 

de valores, ideias, visões deturpadas, preconceitos e estereótipos. (Oriá, 2011).  

 Rosemberg, Bazilli e Silva (2003) adotando como objeto de análise a literatura 

sobre expressões do racismo no livro didático brasileiro, realizaram uma análise 

comparativa de estudos realizados no fim da década de 80 e início dos anos 2000, os 

quais apontam algumas mudanças no modo como brancos e negros têm sido 

representados, com destaque para os estudos de autoria de Ana Célia da Silva e Regina 

Pahim Pinto. 

  Os primeiros estudos (Pinto, 1987; Silva, 1987) observaram um quadro de 

desvalorização sistemática de personagens negros acompanhada de uma valorização 

sistemática de personagens brancos. Nesses, verificou-se negros e mestiços ilustrados 

com menor frequência em comparação com os brancos, os quais foram ilustrados muito 

mais frequentemente e em posições de destaque, como em capas. Observou-se também 

o baixo número de ilustrações do negro no papel de professores e alunos e em contexto 

familiar, além de uma associação desse com um rol limitado de atividades profissionais. 

E quando essa associação era feita, tratava-se geralmente de atividades de baixo 

prestígio e poder. Além disso, verificou-se a representação das crianças negras em 

situações negativas e raramente em situações de lazer ou em contexto escolar.  

Em contrapartida, os estudos mais recentes (Pinto, 1999; Silva, 2000, 2001) 

verificaram a representação do negro em posições de destaque, em funções profissionais 

mais diversificadas, com maior poder aquisitivo e a representação da criança negra de 

forma positiva, em situação escolar e em meio a atividades de lazer. Contudo, apesar do 

aumento proporcional do número de personagens negros, persistiu a sua sub-

representação, isto é, em uma porcentagem desproporcional à porcentagem da 

população negra brasileira.  
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   A consolidação das ações em prol da eliminação do racismo verificado em 

livros didáticos foi resultado de ações incentivadas e promovidas pelos movimentos 

sociais, com destaque para o movimento negro (Rosemberg, Bazilli & Silva, 2003). 

Esses movimentos são unânimes ao considerar a escola, em especial a da rede pública, 

uma instituição social que apresenta um papel fundamental na consolidação de uma 

educação antirracista, sendo responsável por uma educação que preze a representação 

positiva do afro-brasileiro e o respeito à diversidade para a construção de uma formação 

cidadã (Gomes, 2010).  

 Como observa Silva (2005), enquanto, em sua maioria, o homem branco de 

classe média aparece como o representante da humanidade e da cidadania nos livros 

didáticos, o negro e outros grupos minoritários como as mulheres e os povos indígenas, 

têm a sua existência registrada por meio de referências a aspectos como cor da pele e 

gênero. A invisibilidade dos negros nos livros didáticos ou a sua representação apenas 

no desempenho de papéis subalternos pode levar a criança negra a rejeitar o seu grupo 

racial e a si mesma.  

 

2.3.2. Lei 10.639/03: um novo olhar sobre a história e cultura afro-brasileira e 

africana 

 Promulgada em dezembro de 2003, a lei 10.639 foi resultado de um amplo 

processo de lutas e reivindicações do movimento negro. Sua sanção alterou a Lei de 

Diretrizes e Bases – LDB – nº 9394 de 1996, em seus incisos 26, 26A e 79, o que tornou 

obrigatório o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana em todo o 

currículo do Ensino Básico, sobretudo das disciplinas de português, história e artes. Em 

2004, ocorreu sua regulamentação pelo Conselho Nacional de Educação – CNE e a 

instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
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raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (Oliveira & Lins, 2008; 

Santos, 2010).  

 A proposta da Lei é a promoção de uma revisão curricular acerca da população 

negra e sua ancestralidade, por meio da valorização de sua cultura e apresentação de sua 

história de forma objetiva e ampla, e não apenas uma história vinculada ao regime 

escravocrata. Seus formuladores defendem que a Lei, associada a outras ações 

afirmativas, poderá contribuir para a abertura de um debate acerca do preconceito racial, 

da omissão dos direitos legais dirigidos à população negra ao longo da história, além do 

resgate da auto-estima e identidade daqueles que compõe a comunidade brasileira 

afrodescendente. (Santos, 2010).  

 Para Oliveira e Lins (2008), a veiculação de novo conteúdo curricular sobre a 

História da África, por meio de imagens que promovam o desenvolvimento tecnológico 

cultural e político presente naquele continente no período anterior à escravidão, poderia 

levar à construção de novos referencias identitários às gerações futuras. Particularmente 

em relação às crianças negras, afirmam que faria diferença em sua auto-estima aprender 

que seus antepassados não foram somente escravos, mas sim os fundadores das 

primeiras civilizações humanas. E acrescentam a necessidade de um debate constante 

entre os docentes que possibilitasse o exercício de novas perspectivas teóricas e posturas 

metodológicas. 

 Contudo, não se pode deixar de destacar a distância que separa a proposição de 

uma lei e sua efetiva implementação, o que não se tem mostrado diferente no caso da 

Lei 10.639/03. Com observa Santos (2010), muitas vezes, as políticas curriculares 

oficiais constituem uma série de prescrições a serem implantadas pela escola, sem que, 

necessariamente, seja representativa do pensamento do corpo docente e demais 

integrantes do sistema escolar, visto que poucas vezes esses são incluídos no debate 
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para a elaboração de tais políticas.  Como resultado, a implementação da Lei mostra-se 

problemática, refletida em práticas distorcidas e interpretações diversas. 

 Além disso, trata-se de uma legislação que aborda uma temática controversa no 

campo educacional, qual seja, as relações étnico-raciais no Brasil, e que implica na 

desconstrução de muitas concepções apreendidas durante o processo de formação de 

professores. (Oliveira & Lins, 2008). É também uma temática que suscita certo mal 

estar quando seriamente discutida entre a comunidade escolar dado que grande parte da 

sociedade brasileira sequer admite a existência de preconceito racial no país. (Santos, 

2010). Ademais, é percebida por alguns docentes como uma imposição autoritária do 

que deve ser ensinado e como mais uma obrigação a que os professores devem cumprir 

(Oliveira & Lins, 2008). 

 Como afirma Santos (2010) 

 

Uma lei por si só não seria o suficiente para mudar ou inserir uma nova 

prática escolar, sendo necessário algo mais. Seria importante, mais que 

isso, necessário, que ela atendesse a alguma finalidade real do universo 

escolar, que não estivesse destinada apenas a satisfação dos poderes 

públicos, ou seja, para aqueles que transformam a teoria em prática tem 

que haver significação naquilo que está sendo proposto, assim a proposta 

adquire status de prática. Não havendo, na concepção dos educadores, 

relevância suficiente capaz de justificar uma mudança de paradigma, as 

políticas educacionais se diluem num vazio, que se inicia e se finda em si 

mesmo. (p.47-48). 

 

 Uma formação adequada dos professores poderia significar a diferença entre a 

intencionalidade e a efetividade da Lei, contudo, muitos deles não dispõem, em sua 

formação, de qualquer preparo para lidar com os novos conteúdos curriculares (Oliveira 

& Lins, 2008; Santos, 2010). Esse aspecto foi analisado em estudo não publicado 

conduzido por Dória e França (2013) com 78 estudantes universitários de ambos os 

sexos cursando os últimos períodos do curso de Pedagogia em instituições públicas e 
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privadas do Estado de Sergipe. Foi observado que, embora 96,2% dos entrevistados 

tenham se posicionado a favor da obrigatoriedade do ensino da História e Cultura afro-

brasileiras, apenas 17% demonstrou conhecer a lei e seu conteúdo. Além disso, 41% 

deles afirmaram não terem tido, em sua trajetória acadêmica, qualquer formação voltada 

para o trabalho com essa temática. Assim, embora após 10 anos da promulgação da 

referida lei, observa-se que os futuros educadores não estão adquirindo o aporte 

necessário para colocá-la em prática. 

 Apesar dessas questões controversas em torno da promulgação da Lei 10.639/03, 

observa-se que a mesma tem contribuído para a produção de materiais didáticos com 

uma nova abordagem sobre a história da África e dos afro-brasileiros, como programas 

de televisão, livros didáticos e literatura infantil (Oliveira & Lins, 2008).  

 Além disso 

 

A obrigatoriedade do estudo da cultura e história negra direciona o 

currículo a ser pensando na perspectiva crítica de empoderamento, 

exigindo que as formas de viver e “representar” dos grupos étnico-raciais 

excluídos venham à tona para subverter os discursos e práticas racistas 

que querem silenciar negros e negras. Incluir as questões étnico-raciais 

no currículo é mais que reconhecer e celebrar as diferenças, é adotar um 

currículo que faz das demandas que emergem com a Lei 10.639/03 

ferramenta para o enfrentamento das relações étnico-raciais. (Silva, 2012, 

p.112). 

 

 

 

 Por outro lado, é preciso reconhecer que as mudanças são ainda sensíveis e que 

muitas vezes, o acesso a esse tipo de material na rede pública de ensino é restrito. Desse 

modo, destaca-se a necessidade de que a Lei seja acompanhada de investimento e de 

uma política formativa no campo das relações étnico-raciais, a fim de produzir, nas 

gerações vindouras, “uma nova forma de conhecer, sentir e agir diante das culturas e 

identidades negras” (Oliveira & Lins, 2008, p.75).  
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2.4. Educação e relações raciais: o que é dito sobre o papel da escola e dos 

professores 

 A partir dos estudos que e autores que buscam relacionar a temática da educação 

e a questão das relações raciais, e como visto anteriormente, observa-se a atribuição à 

escola tanto da influência na propagação de ideias e práticas preconceituosas e racistas 

quanto em seu combate. Nesse contexto, a figura do professor emerge como 

protagonista. 

 Para Sant‟Ana (2005), a escola pode contribuir para a reprodução do esquema 

estrutural não igualitário das relações entre brancos e negros existente na sociedade 

brasileira, tanto no âmbito de práticas discriminatórias no relacionamento entre os 

estudantes, quanto no relacionamento entre esses e seus professores.  

 Para, Gomes (2002), dado que a escola se configura como uma instituição 

responsável pela socialização dos saberes e dos conhecimentos acumulados pela 

humanidade ao longo da história, ela apresenta um papel fundamental na tarefa de 

construir uma representação positiva sobre os negros e sobre outros grupos 

considerados minoritários. Para tanto, a questão racial deve ser problematizada pela 

escola, não apenas através da transmissão de conteúdos acerca da realidade social, 

política e econômica vivida pela população negra, o que inclui processos de 

discriminação racial, mas também pela apresentação das referências africanas presentes 

nos saberes da sociedade brasileira, como a linguagem, a história, as artes, a religião e 

os costumes.  

 Em relação aos professores, Ribeiro (2001), Silva Jr., (2002) e Telles (2003) 

destacam que estes podem atuar como difusores ou mantenedores de atos 

discriminatórios ao adotar determinadas posturas, como por exemplo: negação da 
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existência do racismo e utilização acrítica de materiais didáticos racistas ou nos quais a 

contribuição do negro na formação do capital nacional e sua resistência e luta no 

processo histórico não são evidenciadas (Ribeiro, 2001); omissão diante de atos 

discriminatórios de crianças brancas contra crianças negras, ou apoio a essas, mas sem 

qualquer advertência àquelas (Silva Jr, 2002); baixa expectativa de sucesso – consciente 

ou não – em relação aos alunos negros e maior investimento em crianças mais claras 

(Silva Jr, 2002; Telles, 2003). 

 Oliveira e Lins (2008), em relato de uma experiência vivenciada à frente de uma 

Pós-Graduação Latu Sensu em Ensino de História e Culturas Africanas e Afro-

brasileiras, no município de Macaé – RJ destacam ter ficado evidente, no discurso dos 

docentes e alunos daquele município que emergiram em meio às aulas e reflexões, que 

as discussões acerca do racismo e de processos discriminatórios têm sido evitadas, ora 

pela negação de sua existência, ora pela reafirmação do mito da democracia racial.  

 Ribeiro (2001) e Rosemberg, Bazilli e Silva (2007) defendem que esse quadro é 

em parte devido ao fato de que os professores não são preparados para lidar com tais 

questões em sala de aula em seu processo de formação. Como corroborado pelo 

Documento consolidando a análise dos cursos de formação continuada de professores 

implementados pela SECAD - cursos de Educação das relações Étnico-Raciais e de 

Educação para Direitos Humanos (Albuquerque, 2009b), a questão do preconceito e da 

discriminação, além de acentuar as desigualdades no ambiente escolar, não tem sido 

tratada de forma adequada pelos profissionais de educação devido à falta de 

conhecimentos e habilidades necessários para perceber ou gerir os conflitos, sejam eles 

ocultos ou explícitos. 

 Além disso, argumenta Gomes (2005), muitos educadores acreditam que não 

cabe ao sistema educacional discutir a temática das relações raciais, tarefa esta 
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geralmente atribuída à militantes dos movimentos negros, antropólogos e sociólogos, o 

que denota a crença de que, à escola, cabe apenas o papel de transmitir conteúdos, sem 

que haja, necessariamente, um vínculo entre os temas dados e os processos históricos e 

culturais que fazem parte da formação da realidade brasileira e do nosso processo de 

humanização. Embora os educadores concordem que a educação consiste em um 

processo amplo de construção de saberes culturais e sociais, contraditoriamente, não 

reconhecem o papel que a escola deveria exercer abordando a temática da diversidade 

étnico-racial. Para a autora, não é possível refletir a realidade da escola brasileira, 

sobretudo a da escola pública, sem levar em consideração a questão das relações raciais 

em nosso país. E trabalhar com a temática vai além de transformá-la em disciplina ou 

em um tema transversal, englobando a sensibilidade do educador em perceber como ela 

se manifesta no cotidiano, dentro e fora do ambiente escolar. 

 Ainda em relação à atuação dos professores, Valente (2005) afirma que 

 

 

os professores atuam no sentido de reforçar a crença de que os alunos 

pobres e negros não são educáveis; há um ritual pedagógico que exclui a 

história de luta dos negros, impõe um ideal de ego branco, folcloriza a 

cultura negra mas, no discurso, propugna a igualdade entre as crianças, 

independentemente de cor; os livros didáticos discriminam os negros e 

falta material de apoio que auxilie aos professores a enfrentar o 

preconceito e a discriminação intra-escolares; a escola não auxilia a 

formação da identidade racial e, além disso, reforça de forma negativa 

alguns estereótipos que prejudicam o processo socializador. (p.64). 

 

 

 A autora defende ainda que livros didáticos e currículos adequados não são 

suficientes para modificar as relações raciais no ambiente escolar caso os professores 

sejam racistas, preconceituosos e despreparados para lidar com a questão. Dessa forma, 

faz-se necessária uma formação específica para o professor a fim de capacitá-lo, em sua 



62 

 

prática pedagógica, a identificar e corrigir os estereótipos presentes nos textos e 

ilustrações dos livros didáticos.  

 Quanto a essa questão, Silva (2005) sugere que a representação do negro, muitas 

vezes apenas como escravo, poderia ser modificada, por exemplo, caso o professor 

apresentasse a história da África no período pré-colonial, a luta e resistência dos negros 

no período da escravidão e as lutas de organizações como o Movimento Negro em 

nosso país e em mais países da América.  

 Nesse contexto, Gomes (2002) conclui que  

 

não é fácil construir uma identidade negra positiva convivendo e vivendo 

num imaginário pedagógico que olha, vê e trata os negros e sua cultura 

de maneira desigual. Muitas vezes os alunos e as alunas negras são vistos 

como “excluídos”, como alguém que, devido ao seu meio sociocultural e 

ao seu pertencimento étnico/racial, já carrega congenitamente alguma 

“dificuldade” de aprendizagem e uma tendência a “desvios” de 

comportamento, como rebeldia, indisciplina, agressividade e violência. 

Essas concepções e essas práticas pedagógicas, repletas de valores e 

representações negativas sobre o negro resultam, muitas vezes, na 

introjeção do fracasso e na exteriorização do mesmo pelos alunos e 

alunas, expresso numa relação de animosidade com a escola e com o 

corpo docente. Diante de uma estrutura e de práticas excludentes não é de 

se estranhar que muitos alunos e alunas negras introjetem o racismo e o 

preconceito racial (p. 41-42).  

 

 

 Por outro lado, a autora chama a atenção para o fato de que não se pode afirmar 

que todos os educadores apresentam desinteresse em tratar da temática. Cada vez mais, 

tem aumentado o número de docentes empenhados na criação de estratégias de combate 

ao racismo e à desvalorização das pessoas negras na educação. É importante destacar 

que reconhecer a necessidade de criação de estratégias de combate ao racismo na 

educação implica no reconhecimento da sua existência na sociedade brasileira e na 

escola. Implica ainda no rompimento com a ambigüidade do racismo brasileiro o qual, 
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embora negado no discurso da população, se manifesta em diferentes práticas sociais. 

Ambigüidade que é também verificada no ambiente escolar.  

 E assim, sugere que uma das estratégias para o combate ao racismo na educação 

poderia ser a inclusão da discussão conceptual do racismo, da discriminação e do 

preconceito na formação dos professores, associada a ações práticas, concretas, voltadas 

para a instituição de estratégias de combate a práticas racistas e de valorização da 

população negra. E, sobretudo, tendo como foco principal a mudança dos valores e das 

representações da pessoa negra apresentadas por professores e alunos, valores esses que 

orientam as práticas racistas (Gomes, 2003).  

 Vê-se, assim, que muito é dito sobre a responsabilidade da escola quanto a 

manutenção, por um lado, e o combate, por outro, do, preconceito, do racismo, da 

discriminação no ambiente escolar, os quais, por sua vez, afetam as relações entre 

professores, alunos e a formação da identidade e a trajetória escolar dos estudantes 

negros. Responsabilidade esta que é estendida ao professor, o qual é convocado a 

revisar suas práticas e adotar estratégias nesse sentido. Nesse contexto, é importante, 

também, ouvir o que os professores tem a dizer sobre esse papel de destaque que a eles 

é atribuído.  

 Assim, esse estudo tem por objetivo analisar o racismo nas escolas a partir do 

posicionamento dos professores diante de sua manifestação e atribuições de 

responsabilidade por sua ocorrência. O método adotado para a consecução desse 

objetivo é descrito no capítulo seguinte.  
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CAPÍTULO III 

 

Método 

_____________________________________________ 
 

 Nos capítulos anteriores, foram apresentadas as bases teóricas sob as quais o 

presente estudo se assenta. No presente capítulo, é abordado o método adotado para a 

execução desse estudo, a amostra que o compôs, o instrumento e os procedimentos 

utilizados para a produção e a análise dos dados. Esta é uma pesquisa de caráter 

quantitativo e qualitativo, visto que o instrumento utilizado para a coleta de dados foi 

composto tanto por questões objetivas quanto por questões subjetivas. Para a análise das 

respostas dessas últimas, foi utilizado o software IRAMUTEQ, o qual, por ser um 

programa de uso recente no Brasil, será aqui descrito de forma detalhada.  

 

3.1 – Amostra 

 Compuseram a amostra do presente estudo 69 professores do ensino 

fundamental de escolas públicas das cidades de Aracaju e Lagarto, Sergipe, entre os 

quais 57 (82,6%) do sexo feminino, sendo 66 (95,65%) pedagogos, 1 (1,45%) da área 

de religião e 2 (2,90%) da área de educação física. A faixa etária dos professores variou 

entre 21 e 58 anos, com média de 37, 8 anos de idade. Quanto à cor da pele, 8 (11,6%) 

se declararam negros, 5 (7,2%), morenos, 27 (39,1%), pardos, 23 (33,3%), brancos, 2 

(2,9%), amarelos e 4 (5,8%) não declararam a própria cor.  

 Em relação à escolaridade, 2 (2,9%) apresentam apenas o curso pedagógico, 6 

(8,7%) apresentam formação superior incompleta, 24 (34,8%) possuem formação 

superior completo e 36 (52,2%) cursaram pós-graduação. Apenas 1 (1,4%) respondente 
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não declarou seu nível de escolaridade. Nenhum professor da amostra declarou ter 

cursado Mestrado ou Doutorado. Quanto ao tempo de conclusão do curso, este variou 

entre 1 e 31 anos, com média de 7,8 anos de formados. Dez (14,5%) dos professores 

não informaram há quantos anos concluíram seus cursos de formação. Quantos aos anos 

de efetiva atuação em sala de aula, obteve-se uma variação entre 1 e 30 anos, com uma 

média de 13,6 anos de atuação como professores. Apenas 2 (2,9%) da amostra não 

declarou há quanto anos atua em sala de aula. Dentre os respondentes, 43 (63,2%) 

declararam terem cursado algum curso de atualização para professores.  

 

3.2 – Procedimentos 

 A coleta de dados foi realizada entre os meses de fevereiro a junho de 2013. Os 

questionários foram distribuídos aos docentes diretamente em 4 escolas públicas da 

capital, após autorização da coordenação, em suas residências e por meio de correio 

eletrônico, com o auxílio de duas estudantes de graduação e quatro estudantes do 

mestrado em psicologia da Universidade Federal de Sergipe. Em todos os casos, os 

questionários foram deixados com os docentes, tendo-se agendado uma data para o 

recolhimento dos mesmos. 

 Destaca-se que a extensão do instrumento provocou a rejeição de alguns 

professores. Em alguns casos, os docentes não desejaram participar da pesquisa 

alegando falta de tempo para responder a tantos itens. Em outros, não devolveram o 

questionário justificando esquecimento ou falta de tempo para respondê-lo. Do total de 

questionários distribuídos para coleta, 25 não foram respondidos e 11 não foram 

devolvidos. Outro fator que pode ter contribuído para a dificuldade na obtenção de 

respondentes foi a rejeição à temática da própria pesquisa, o que se mostrou de forma 

mais evidente na aplicação de questionários em uma escola particular da capital. 



66 

 

 Nessa escola, foram distribuídos questionários a três professores do turno da 

tarde e deixados, a pedido da coordenadora e uma das proprietárias da instituição, mais 

quatro questionários para serem respondidos pelos docentes do turno da manhã. Na data 

agendada para o recolhimento dos questionários, a coordenadora comunicou que 

nenhum professor havia devolvido o instrumento. Apenas uma professora compareceu à 

coordenação no horário estipulado, trazendo seu questionário em branco. Esta justificou 

que, embora tenha lido várias vezes às questões, não foi capaz de respondê-las visto que 

as mesmas não condiziam com a realidade verificada naquela escola e no bairro onde 

esta se localizava, já que naqueles ambientes não havia manifestações de racismo, 

discriminação ou qualquer tipo de preconceito, dando ênfase ao fato de que ela não era 

uma pessoa preconceituosa. A coordenadora concordou com a professora e acrescentou 

a recomendação de que os psicólogos deveriam realizar pesquisas sobre assuntos de 

maior relevância e utilidade.  

 Esse fato evidencia o quanto a temática do racismo e do preconceito ainda é 

vista como um tabu, como um assunto indesejável de ser abordado, tal como observado 

por Guimarães (1999) e Lima (2011). A desvalorização da pesquisa e da figura do 

pesquisador também não constitui um fato novo, tendo sido verificado por Cavalleiro 

(1998). Em sua tese de doutorado, a autora relata como uma das dificuldades de sua 

pesquisa o fato de que os professores constantemente questionavam seu nome e o 

trabalho que esta estava exercendo no ambiente escolar, além de fazerem pedidos que a 

desviariam de sua atuação como pesquisadora e a colocariam no papel de ajudante dos 

professores, seja mimeografando atividades ou realizando atividades recreativas com os 

alunos.  

 

 



67 

 

3.3 – Instrumento 

 A coleta dos dados referentes ao presente estudo foi realizada através da 

aplicação de um questionário composto por 22 itens – sendo 6 questões subjetivas, uma 

escala de racismo sutil adaptada composta por 7 itens fechados e 9 itens referentes aos 

dados sócio demográficos dos respondentes – e o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 As questões subjetivas eram precedidas de uma instrução que solicitava a leitura 

do seguinte texto, uma descrição breve de um estudo conduzido por França (no prelo): 

 

Em estudo conduzido com professores sobre a avaliação de desempenho de 

alunos, os participantes foram solicitados a avaliar redações de supostos 

alunos em uma escala de 0 a 10. As redações eram acompanhadas ainda da 

foto do suposto autor, ora uma criança branca, ora negra e cada professor 

avaliou apenas uma redação. Como resultado, as redações supostamente 

produzidas pelas crianças brancas obtiveram uma média geral mais alta do que 

as redações supostamente produzidas pelas crianças negras, embora as 

redações fossem exatamente as mesmas. 

 

 As respostas deveriam ser dadas de forma dissertativa, o que era solicitado aos 

professores no momento da entrega do questionário e também sugerido pela disposição 

de uma página de resposta para cada questão aberta do questionário. 

 O primeiro item subjetivo solicitava a opinião dos professores quanto aos fatores 

que influenciaram a avaliação realizada pelos professores da pesquisa relatada 

previamente, seguida de uma justificativa, com o propósito de observar como os 

docentes percebem, de forma geral, diferenciações baseadas em critérios de cor da pele 

no ambiente escolar. O segundo item persegue objetivo semelhante, contudo, voltado 

para uma esfera mais específica, a saber, o colégio onde cada professor leciona. Neste 

item questionava-se que resultados o docente acreditava que seriam obtidos caso a 

mesma pesquisa fosse realizada na escola onde atua e o motivo para tal resultado. 
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 No terceiro item, o respondente era questionado se, em sua experiência 

profissional, já havia presenciado ou se teve conhecimento de situações de tratamento 

diferenciado do professor para com o aluno. Em caso positivo, era ainda solicitado a 

relatar exemplos. Destaca-se que o presente item possibilitava o relato de outras formas 

de preconceito, já que não apresentava referência direta à discriminação racial.  

 Os três itens restantes abordaram a questão da responsabilidade por uma 

mudança do quadro de racismo nas escolas. O quarto item questionava se o docente 

acha importante a implementação de ações com o propósito de modificar o quadro 

descrito na pesquisa anteriormente relatada, e, em caso afirmativo, solicitava sugestões 

voltadas para esse fim. O quinto item solicitava a opinião dos professores quanto a 

quem cabe o papel de implementar ações com vistas a modificar situações semelhantes 

à verificada pela pesquisa. No sexto item, foi questionado se os respondentes sentiam-se 

pessoalmente envolvidos com a situação descrita na pesquisa e o porquê.  

 A escala de racismo sutil adaptada foi formada pelas seguintes sentenças, as 

quais contêm crenças e opiniões acerca da população negra: 

a. A maior causa dos problemas sociais e econômicos dos negros no Brasil se deve 

ao fato de existir uma grande instabilidade e fraqueza no seio das famílias 

negras; 

b. Apesar de algumas exceções, os bairros habitados majoritariamente por pessoas 

negras demonstram uma grande desorganização e carência de lideranças 

comunitárias; 

c. De uma forma geral, os negros não investem muito esforço na sua educação e 

formação; 
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d. A maior parte dos jovens negros não respeita a si mesmo e nem respeita aos 

outros; 

e. Sinto simpatia por pessoas negras; 

f. Sinto admiração por pessoas negras; 

g. Sinto pena de pessoas negras. 

 Após a leitura de cada sentença e conforme instrução prévia, os participantes 

deveriam indicar sua adesão a elas por meio de uma escala do tipo likert, dividida em 

sete níveis compreendidos entre os extremos “Concordo Totalmente” e “Discordo 

Totalmente”.  

 A fim de observar as possíveis influências dos itens da escala sobre as repostas 

dos itens subjetivos e vice-versa, os questionários foram organizados em dois tipos. No 

primeiro tipo, os itens subjetivos precediam a escala de racismo sutil, a qual antecedia 

àqueles no segundo tipo. Em ambos, os dados sóciodemográficos compuseram a 

terceira seção do questionário. 

 Nessa última etapa, os professores eram solicitados a indicar a idade, o sexo e a 

cor da pele. Em seguida, deveriam indicar, respectivamente, o nível de importância e o 

nível de satisfação que os mesmos atribuem por possuir a cor da pele anteriormente 

descrita, por meio de uma escala do tipo likert de sete níveis, que variavam de “muito 

importante” até “nada importante”. Por fim, os respondentes deveriam indicar o grau de 

escolaridade dentre seis opções: pedagógico, superior incompleto, superior completo, 

pós-graduação, mestrado ou doutorado, o ano de conclusão do curso, há quanto tempo 

atua como professor e de que cursos de atualização, especialização ou similares 

participou. 
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3.4 – Análise dos dados 

 Os dados produzidos com a aplicação do instrumento foram analisados por meio 

de análises de frequência e análises multivariadas. Enquanto os dados objetivos foram 

analisados por meio do programa de análise estatística SPSS, os dados subjetivos foram 

submetidos à análise textual, com o auxílio do software IRAMUTEQ. Como este último 

é um software que começou a ser utilizado recentemente no Brasil, é útil descrever de 

forma detalhada, tanto quanto possível, suas características e o modo como os dados 

devem ser preparados para compor um corpus compatível com o programa. 

 Desenvolvido pelo pesquisador francês Pierre Ratinaud em 2009, o IRAMUTEQ 

(Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) 

é um software gratuito, com fonte aberta, que se apóia no software R para realização de 

suas análises e se utiliza da linguagem python. Por meio dele, é possível realizar 

diferentes tipos de análises de dados textuais tais como a lexicografia básica, isto é, o 

cálculo da frequência de palavras, análises multivariadas como análise de similitude e 

classificação hierárquica descendente além de organizar e distribuir o vocabulário de 

forma compreensível e visualmente clara, por meio também da análise de similitude e 

da nuvem de palavras. (Camargo & Justus, 2013a). 

 O IRAMUTEQ começou a ser utilizado, no Brasil, em 2013, de forma que seu 

dicionário em língua portuguesa ainda se encontra em fase experimental. Atualmente, o 

Laboratório de Psicologia Social da Comunicação e Cognição da Universidade Federal 

de Santa Catarina (LACCOS/UFSC) juntamente com o Centro Internacional de Estudos 

em Representações Sociais e Subjetividade – Educação da Fundação Carlos Chagas 

(CIERS – ed/FCC) e o grupo Valores, Educação e Formação de Professores da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) têm aprimorado o 

dicionário em língua portuguesa, o que deve ser concluído ainda no fim deste ano, o que 
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garantirá a realização de análises mais estáveis. Apesar do caráter experimental, o atual 

dicionário já permite a obtenção de análises precisas, o que torna o software 

IRAMUTEQ útil para análises de textos em língua portuguesa. Os dicionários em 

língua alemã, grega, sueca e espanhola também se encontram em fase experimental 

enquanto os dicionários em língua francesa, na qual foi criado, e em língua inglesa e 

italiana já se encontram completos (Camargo & Justus, 2013a). 

 Para a realização da análise textual com o auxílio do IRAMUTEQ, os dados 

foram previamente formatados a fim de constituir um corpus compatível com o 

software, conforme instruções disponíveis em tutorial elaborado por Camargo e Justus 

(2013b). 

 Assim, inicialmente, todas as respostas dadas a cada questão foram digitadas em 

um mesmo documento no software OpenOffice.org, o que também poderia ser feito no 

software LibreOffice, também compatível com o programa. Os aplicativos da Microsoft 

como Word, Excel, WordPad ou Bloco de notas não são compatíveis com o programa e 

jamais devem ser utilizados por gerar bugs com o Unicode (UTF-8) utilizado pelo 

IRAMUTEQ. 

 No processo de digitação dos textos, alguns aspectos precisam ser observados. 

Para que o programa não interprete as palavras com erros de ortografia ou resultantes de 

erros de digitação como palavras diferentes, é preciso corrigi-las. Ressalta-se aqui que, 

embora a amostra tenha sido composta exclusivamente por professores, não foram raros 

os erros de ortografia presentes nas respostas dadas que precisaram ser corrigidos, desde 

palavras com grafia semelhante, mas com significados diferentes, a exemplo de 

“discriminação” e “descriminação”, até a ocorrência de vocábulos que não fazem parte 

da gramática oficial da língua portuguesa, como “derrepente”, entre outros.  
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 Caracteres como asterisco, aspas, apóstrofo e hífen foram excluídos, conforme 

instruções do tutorial. As palavras hifenizadas foram unidas pelo traço underline, a fim 

de que pudessem ser analisadas como uma só palavra. O mesmo foi realizado com as 

palavras que, embora não hifenizadas, deveriam ser analisadas como uma só palavra 

para melhor compreensão do seu significado no contexto do presente estudo. 

Expressões como cor da pele e preconceito racial foram grafadas, respectivamente, 

“cor_da_pele” e “preconceito_racial”.  

 Dado que o dicionário não reconhece flexões verbo-nominais, os verbos que 

utilizam pronomes foram convertidos para a forma de próclise. Assim, expressões como 

“sinto-me” foram substituídas por “me sinto”. Os números devem ser mantidos ou 

substituídos por sua forma algarísmica. As siglas devem ser apresentadas de forma 

uniforme, isso é, sempre em forma de sigla ou de forma extensa, tendo cada palavra 

unida pelo traço underline. Por exemplo, a sigla ECA deve ser sempre apresentada com 

esse formato ou sob a forma Estatuto_da_criança_e_do_adolescente.  

 Os textos foram digitados com fonte Courier New, tamanho 10 e com 

espaçamento simples. Estes não devem ser justificados e não devem conter palavras em 

negrito, itálico ou recurso semelhante. O uso de parágrafos durante a digitação dos 

textos não é recomendada.  

 Cada um dos textos, isto é, cada resposta dada pelos diferentes sujeitos, deve ser 

separados por uma linha de comando. A linha de comando consiste na apresentação das 

variáveis e dos códigos das modalidades das variáveis que correspondem a cada um dos 

sujeitos. A linha de comando é necessária para que as respostas possam ser reconhecidas 

como texto pelo programa. 

 Cada linha de comando deve ser iniciada por quatro asteriscos sem espaço entre 

eles, seguida de um espaço em branco, um asterisco, o nome da variável, um traço 
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underline, o código da modalidade da variável sem espaços em branco entre esses 

últimos elementos, seguida por um espaço em branco para separar esses dados do 

asterisco da variável seguinte e assim sucessivamente, como pode ser observado em 

uma das linhas de comando elaboradas para o presente estudo.  

**** *suj_001 *tip_01 *rac_0 *ida_4 *sex_2 *cor_1 *imp_1 *sat_1 *esc_4 

*exp_3 *atu_1 

 Para a elaboração da linha de comando acima, as respectivas variáveis foram 

codificadas do modo que se segue. 

a. A variável sujeito foi denominada “suj” e o código de sua modalidade é o “001” 

por tratar-se do sujeito número 1 da amostra; 

b. A variável denominada “tip” refere-se ao formato do questionário quanto à 

ordem em que os itens do questionário eram apresentados. Como descrito 

anteriormente, o tipo 1 refere-se ao questionário iniciado pelas questões 

subjetivas, ordem oposta aos questionários classificados como do tipo 2; 

c. A variável denominada “rac” corresponde à média obtida na Escala de Racismo. 

As respostas aos itens da Escala de Racismo foram, inicialmente, codificadas da 

seguinte forma: 1=concordo totalmente; 2=concordo muito; 3=concordo pouco; 

4= não concordo e não discordo; 5=discordo pouco; 6=discordo muito, 

7=discordo totalmente. Em seguida, para fins de análise, foram recodificadas de 

tal forma que àqueles que obtiveram média entre 1 e 6, foram associados ao 

valor 0 e classificados como super igualitários e os que obtiveram média entre 

6.1 e 7 foram associados ao valor 1 e classificados como menos igualitários.  

d. A variável denominada “ida” corresponde à idade de cada sujeito. Estas forma 

codificadas segundo as faixas etárias apresentadas da seguinte forma: 1= 21 a 30 

anos; 2= 31 a 40 anos; 3= 41 a 50 anos; 4= 51 a 60 anos; 5= mais de 60 anos. 
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e. A variável sexo, representada pelo termo “sex”, foi codificada com o número 1 

para o sexo masculino e o número 2 para o feminino. 

f. A variável “cor” representa a cor da pele autodeclarada pelos sujeitos assim 

codificadas: 1= negra/morena; 3= parda; 4= branca/amarela. 

g. As variáveis “imp” e “sat” representam, respectivamente, a importância e a 

satisfação atribuída por cada sujeito ao fato de possuir a cor da pele 

anteriormente declarada, o que variou entre o número 1 referente a “nada 

importante” até o número 7, referente ao nível “muito importante” da escala 

likert.  

h. A variável “esc” representa a escolaridade declarada por cada sujeito. Nesse 

caso, as opções foram substituídas pelo seguinte código: 1= pedagógico – escola 

normal; 2=superior incompleto; 3=superior completo; 4=pós-graduação, 

5=mestrado, 6=doutorado. 

i. Os anos de experiência de cada professor em sala de aula, denominado “exp” foi 

codificado em intervalos de anos, em que: 1= 1 a10 anos de experiência; 2= 11 a 

20 anos; 3= 21 a 30 anos; 4= mais de 30 anos. 

j. Por fim, a variável denominada “atu” corresponde à participação ou não em 

cursos de atualização, especialização ou similares pelos professores. O código 

dessa modalidade foi 1 para “sim” e 2 para “não”. 

 Após a elaboração da primeira linha de comando, esta foi seguida do texto 

correspondente à resposta dada pelo respectivo sujeito, sem espaço entre eles. Em 

seguida, foi dado um espaço por meio da tecla enter e então, escrita a linha de comando 

correspondente ao sujeito 2, e assim sucessivamente, até contemplar os 69 sujeitos que 

compuseram a amostra, concluindo-se, assim, o corpus referente à primeira questão.  
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 Os passos até então descritos foram reproduzidos a fim de compor o corpus 

referente às demais questões subjetivas do questionário, cada uma em um documento 

diferente. Ao final, estes foram cuidadosamente revisados, dedicando-se especial às 

linhas de comando, visto que erros em sua constituição impossibilitam o 

reconhecimento e consequente análise do corpus pelo programa. Essa revisão deve ser 

realizada pelo pesquisador, visto que o IRAMUTEQ não dispõe de ferramenta de 

verificação e correção do corpus. (Camargo & Justus, 2013b). 

 Elaborados o corpus de cada questão, estes foram salvos numa pasta criada no 

desktop exclusivamente para tal fim. Cada corpus deve ser denominado com um termo 

curto e salvo como texto codificado, assim, o corpus da questão 1 foi denominado 

corpus_1.txt e assim sucessivamente. Ao salvar, abre-se no OpenOffice.org uma janela 

onde o pesquisador deve escolher a opção “manter o formato atual”, a qual é seguida 

por uma segunda janela. Nessa, o pesquisador deve optar por “Unicode (UTF-8)” 

quanto ao “Conjunto de caracteres” e por “LF” quanto à “Quebra de parágrafo”. 
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CAPÍTULO IV 

 

Resultados  

 

_____________________________________________ 
 

 Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos pela análise dos dados 

produzidos para o presente estudo. Em um primeiro momento, são descritos os 

resultados qualitativos obtidos por meio da aplicação da Escala de Racismo, seguida da 

análise textual de cada uma das questões subjetivas que compuseram o instrumento. 

 Inicialmente, analisamos os índices de racismo apresentados pelos participantes. 

Como descrito em capítulo anterior, a Escala de Racismo era composta por sete itens, 

cujas respostas a cada um deles era fornecida em uma escala do tipo Likert, a qual 

variava entre as opções “concordo totalmente”, associada ao valor 1, e “discordo 

totalmente”, associada ao valor 7. Assim, na presente escala, quanto menor o valor 

obtido, maior a expressão do racismo.  

 Considerando-se de forma conjunta os valores expressos pelos respondentes a 

cada um dos itens da escala, observou-se que estes variaram entre 3,57 a 7, com uma 

média de 5,87 (alfa de cronbach = 0,680; desvio padrão=0,93; t=16,49; df=66; 

sig<0,00). A partir desses valores, observa-se que os respondentes não expressaram 

racismo de forma direta, adotando o que se pode chamar de uma postura igualitária. 

Para fins de análise, estes foram classificados como super igualitários (média entre 6.1 e 

7), o que correspondeu a 48,5% dos respondentes e menos igualitários (média entre 3.1 

e 6), que representou 51,5% dos respondentes.  

 Esses dados, juntamente com as respostas às demais questões objetivas, 

constituíram as linhas de comando a partir das quais foi realizada a análise textual das 
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questões subjetivas com o auxílio do software IRAMUTEQ. Dentre as análises que 

programa permite realizar, optou-se pelo Método da Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD), o qual promove a organização dos segmentos de textos em classes 

com vocabulários semelhantes entre si e diferentes das demais classes sob a forma de 

dendogramas, a partir dos quais é possível observar a relação entre as classes, o 

vocabulário característico de cada uma delas bem como para quais variáveis esse 

vocabulário foi significativo (Camargo e Justo, 2013).  

 

4.1. Percepção do racismo nas escolas em geral. 

 Com o objetivo de observar como os professores concebem as manifestações de 

racismo nas escolas em geral, questionamos “Em sua opinião, que fatores influenciaram 

a avaliação realizada pelos professores da pesquisa acima relatada? Justifique”.  

 Na CHD do corpus produzidos pela reunião das respostas dadas à questão, o 

programa reconheceu 69 unidades de texto, que foram repartidas em 98 segmentos de 

texto. Foram identificadas 919 formas distintas e 2931 ocorrências, isto é, cerca de 3.19 

ocorrências por forma. Do total de 98 segmentos de texto, 85 foram incluídos na análise 

pelo programa, havendo, portanto, uma retenção de segmentos de texto de 86,73%. O 

corpus foi dividido em 6 classes, como pode ser observado na figura 1.  

 A primeira partição do corpus, o qual denominaremos “Racismo nas escolas em 

geral” originou dois sub-corpus. Por um lado, ocorreu uma segunda partição, que deu 

origem às classes 4 e 3. Por outro lado, houve uma terceira partição, a qual originou a 

classe 1, de um lado, e uma terceira partição, por outro, que deu origem à classe 6 e à 

uma quarta partição, da qual ramificam-se as classes 2 e 5, num total de 6 classes 

estáveis e com vocabulário semelhante entre si. Ao lado de cada classe, observa-se a 

porcentagem que estas representam em relação ao corpus. Abaixo, visualiza-se as 
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formas que representam de forma mais significativa (p<0,0001) cada classe, 

acompanhada do valor do qui-quadrado (chi2), o qual indica a associação de cada 

palavra com a sua classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dendograma da CHD da questão “Em sua opinião, que fatores influenciaram a avaliação 

realizada pelos professores da pesquisa acima relatada? Justifique”. 
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 O vocabulário característico da Classe 4 (16,5%)  foi formado pelas palavras 

social, discriminação, grande, precisar e desigualdade e foi significativo para as 

variáveis *ida_0 e *cor_0, ou seja, para aqueles que não declararam sua idade ou sua 

cor e para a variável *cor_1, isto é, para as pessoas negras. Os segmentos de texto 

contidos na resposta do sujeito de número 56 podem ser considerados representativos 

desta classe, visto que esta classe de palavras também foi significativa para a variável 

*suj_56. Por meio da opção do software IRAMUTEQ Corpus em couleur, obteve-se os 

seguintes segmentos de texto:  

 A nossa sociedade ainda é influenciada por todos os problemas e preconceitos 

oriundos da escravatura, entretanto, somos naturalmente mais negativos do que 

positivos, deixando assim a maldade prevalecer. 

 Precisamos lutar todos os dias para que a injustiça da discriminação e do 

preconceito contra negros, pobres e diferentes seja sanada, pois só com a luta podemos 

mudar. Resultados como esses deixam claro a discriminação e o preconceito. (Sujeito 

56).  

 A Classe 3 (14,1%) reuniu as palavras saber, sobrevivência, capaz e condição e 

foi significativa para as variáveis *cor_1 (pessoas negras), *exp_3 (21 a 30 anos de 

experiência), *imp_3 (atribui muita importância à cor da pele que tem), *esc_3 (ensino 

superior completo), *ida_3 (41 a 50 anos de idade) , *rac_0 (super igualitários), *suj_55 

(sujeito 55) e *suj_26 (sujeito 26), cujas respostas representam os segmentos de texto 

significativos para esta classe. 

 Embora no Brasil haja uma mistura de raças, a incidência de racismo é muito 

evidente e existente para muitos humanos.  
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 Esses alunos foram discriminados racialmente por professores que, em minha 

opinião, nem sabem ou imaginam a proporção de interferências que causam em 

alguém. (Sujeito 26).  

 Ao negro, desde o início da nossa colonização, foi negada uma condição digna 

de sobrevivência. Como bem sabemos o negro foi escravizado e exposto às piores 

condições de vida pelas quais um ser humano possa passar. 

 Mesmo após a sua libertação, o negro continuou sendo massacrado. Eles foram 

mandados embora das fazendas e não receberam nada que pudesse dar início à sua 

real sobrevivência, uma vez que eles eram escravos.  

 Estavam livres sem moradia, sem emprego, sem escolas, sem aceitação, daí 

surgem as favelas e as péssimas condições de sobrevivência. Não há escolas, pois não 

se aceita negros nelas. 

 Com isso falta a educação no verdadeiro sentido da palavra.  Hoje ainda 

vivemos os resquícios dessa condição a qual o negro foi exposto. Há, em geral, uma 

falsa aceitação pela sociedade.  

 Ocupando melhores cargos, a leitura faz parte do dia a dia dessas pessoas, o 

que faz com que o aluno perceba a importância da leitura. Me sinto indignada ao falar 

sobre tudo isso, não sei quando poderemos mudar esse quadro. 

 Fico triste quando vejo uma emissora de TV fingindo estar retratando o 

passado, ofender o negro com palavras e frases de baixo calão ou quando coloca esse 

negro na condição de empregado, sem direito a vez nem voz. (Sujeito 55). 

A Classe 1 (18,8%) foi formada pelos vocábulos  cor da pele, apenas, pele, 

país, capacidade,nenhum, triste e ainda e foi significativa para a variável *imp_3 

(atribui muita importância à cor da pele que tem). Os segmentos de texto que a 
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representam estão contidos nas repostas dos sujeitos 2, 48 e 69, variáveis também 

significativas para esta classe. 

Na minha opinião, o que influenciou de forma mais decisiva foi a cor da pele, o 

que reflete o alto nível de preconceito contra o negro em nosso país. É muito fácil dizer 

que não se tem preconceito, porém difícil é demonstrar isso com ações. 

Além de sofrer preconceito pela causa da cor da pele, não é dado ao negro e ao 

pobre em nosso país o acesso a uma educação de qualidade com recursos adequados, 

professores preparados e valorizados, escolas equipadas entre outros. (Sujeito 2). 

Eu penso que ficou enraizado nas pessoas o período escravagista, onde negros 

eram tratados como animais e ou como um objeto qualquer. Acredito ainda que os 

próprios negros levam dentro de si o sentimento de inferioridade e de incapacidade que 

foi incutido pelos seus ancestrais. 

Devemos levar em conta que são pessoas fortes, inteligentes e com uma 

capacidade incrível de lutar por seus interesses. A maior prova disso foi o Quilombo 

dos Palmares. (Sujeito 48). 

Gostaria de continuar acreditando que a cor da pele destas crianças não tenha 

ocasionado uma média mais alta para as crianças de pele branca, pois é triste 

imaginar que esta situação possa ter ocorrido. (Sujeito 69). 

 O vocabulário da Classe 2 foi composto pelas palavras criança e redação. O 

segmento de texto representativo desta classe encontra-se nos segmentos de textos da 

resposta do sujeito 18, tendo sido esta (*suj_18) a única variável para a qual esta classe 

foi significativa. 

 Em minha opinião, o resultado obtido teve relação com a foto, uma vez que a 

mesma redação foi avaliada positivamente para as crianças supostamente brancas. 

(Sujeito 18). 
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A Classe 5 (17,6%) foi formada pelas palavras foto, avaliação, vir, aluno, 

suposto, resultado, talvez, autor, aparência, fotografia, através, acordo, questão e fator 

e foi significativa para as variáveis *ida_1 (20 a 30 anos), *exp_1 (0 a 10 anos de 

experiência) e para os sujeitos 13, 33 e 64. 

Esta avaliação é muito relativa e pode variar de acordo com os critérios 

estabelecidos para que a mesma aconteça, como também através da visão que cada 

avaliador venha a ter diante da redação que tenha em mãos. 

Não acredito que as fotos sejam fatores primordiais, pois a cor das crianças 

não influenciará e sim o processo educativo e as oportunidades que as mesmas venham 

a ter. (Sujeito 13) 

Cada um tem um método de avaliar, preconceito, o fato de as redações virem 

acompanhadas pela foto do suposto aluno autor daquele texto teve grande influência no 

resultado das avaliações. 

Porém essas notas, ao serem somadas com a nota dos preconceituosos, 

ocasionaram uma média geral maior para os alunos brancos e menor para os negros. 

Se as redações não viessem acompanhadas de foto talvez o resultado não fosse o 

mesmo. (Sujeito 33) 

A avaliação realizada pelos professores quanto ao desempenho dos alunos 

conforme pesquisa relatada foi influenciada por fatores relacionados ao preconceito 

racial, uma das provas desse sentimento na correção das avaliações foi a visualização 

das fotografias dos supostos autores, o que influenciou também o pensamento dos 

professores. (Sujeito 64). 

 Por fim, o léxico da Classe 6 (14,1%) foi formado pelas termos agir,  

preconceituoso e foi significativo para as variáveis *atu_2 (não participou de cursos de 
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atualização), *ida_2 (31 a 40 anos), *sat_1 (pouca ou nenhuma satisfação com a cor da 

pele) e *rac_2 (não respondeu à escala de racismo).  

  

4.2. Racismo nas escolas onde atuam  

 A fim de contrapor o modo como os professores concebem a manifestação de 

racismo nas escolas em geral e nas instituições onde atuam, questionamos “Caso essa 

mesma pesquisa fosse realizada na escola onde o (a) Sr. (a) atua, que resultados o (a) Sr. 

(a) acha que seriam obtidos? Por quê?”.  

 Na CHD do corpus resultante das respostas fornecidas a essa questão, o 

programa reconheceu sua separação em 69 unidades de texto, que foram repartidas em 

85 segmentos de texto. Foram identificadas 740 formas distintas e 2296 ocorrências, 

isto é, cerca de 3.10 ocorrências por forma. Do total de 85 segmentos de texto, 47 foram 

incluídos na análise pelo programa, havendo, portanto, uma retenção de segmentos de 

texto de 55,29%. O corpus foi dividido em 7 classes, como pode ser observado na 

figura 2. 

 Inicialmente, o corpus, aqui denominado “Racismo nas escolas onde atuam”, foi 

dividido em dois sub-corpus em sua primeira partição. Pelo lado esquerdo, observa-se 

uma segunda partição a qual, por um lado, originou as classes 2 e 1, e por outro, a classe 

6 e uma terceira partição, da qual ramificam-se as classes 7 e 5. Pelo lado esquerdo, 

observa-se uma quarta partição, que deu origem às classes 3 e 4. 

 A Classe 7 (12,8%) reúne as palavras capacidade, intelectual, relação, aspecto e 

cor  e foi significativa para a variável *ida_1 (20 a 30 anos) e para o sujeito 29, cujo 

segmento de texto contido em sua resposta é representativo para esta classe. 
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 Acredito que seriam analisados os aspectos mentais como um todo, ou melhor, 

até a questão da participação dos pais na vida escolar dos filhos bem como a estrutura 

familiar cada vez mais em crise.  

 E ainda partir do princípio que a capacidade intelectual não tem nenhuma 

relação com a cor. (Sujeito 29). 

 A Classe 5 (14,9%), formada pelos termos diferença, aprendizagem, já, outro, 

cor apresentou, como variáveis significativas, *cor_0 (não declarou a cor da pele), 

*imp_3 (atribui muita importância à cor da pele que tem), *tip_01 (escala posterior às 

questões subjetivas). Constituíram segmentos de texto representativos para esta classe, 

os contidos nas respostas dos sujeitos 31 e 35. 

 Já trabalhei mais tempo em uma escola, hoje estou em outra escola. Na minha 

observação, seriam obtidos bons resultados porque tem bons profissionais negros que 

juntos somamos para alcançarmos ótimos resultados. 

 Já tive alunos bem negros, bonitos e elegantes fazendo a diferença. A cor é 

porque somos do país chamado Brasil. (Sujeito 31) 

 Creio que o fator cor, raça, religião não teria nenhuma influência sobre os 

resultados obtidos, pois na realidade a aprendizagem acontece através do esforço do 

aluno com o acompanhamento dos pais, porque tenho presenciado a diferença entre os 

alunos que a família está sempre presente e aqueles em que a família deixa por conta 

da sorte. Os que são acompanhados se desenvolvem melhor, quer seja criança branca 

ou negra. (Sujeito 35). 

 Constituem a Classe 6 (21,3%) os vocábulos trabalho, pesquisa, existir, dever, 

minha, achar, escola, colega, crer e as variáveis *suj_16 e *suj_19, cujos segmentos de 

texto, representativos desta classe, são descritos a seguir.  
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Figura 2. Dendograma da CHD da questão “Caso essa mesma pesquisa fosse realizada na escola 

onde o (a) Sr. (a) atua, que resultados o (a) Sr. (a) acha que seriam obtidos? Por quê?”.  
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 Se essa pesquisa fosse realizada na escola que trabalho, não existiria essa 

distinção racial. Portanto, as melhores avaliações de redações sempre serão dos alunos 

que gostam de ler, que vivem informados dos acontecimentos atuais, enfim,  

aqueles intelectuais que se deixam levar pelo conhecimento de um mundo melhor, não 

importa a cor. Nós educadores não devemos ter uma visão humanística com 

discriminações. Quando me deparo com essa realidade me sinto muito chocada, 

sensibilizada, porque é algo que não se admite na educação. (Sujeito 16). 

 Primeiro quero expressar que acho um absurdo, pois não podemos achar 

natural que os alunos negros sejam tratados como incapazes por nossos colegas 

educadores. Na minha opinião, todos os alunos, independentemente da cor da pele, 

devem ter tratamento igualitário. 

 Como eu tenho apenas um ano de trabalho nesta escola, conheço pouco os 

colegas que trabalham aqui, mas pelo pouco que conheço acredito que, se essa 

pesquisa tivesse sido realizada nas séries iniciais,  campo em que atuo, o resultado 

seria diferente pois observo que meus colegas são desprovidos de preconceito racial e 

que inclusive em nosso quadro temos professores negros. (Sujeito 19).  

 A Classe 2 (10,6%) reuniu as palavras poder, forma, diferente, embora, agir, 

certeza e apresentou como variáveis significativas *cor_1 (negros), *imp_3 (atribui 

muita importância à cor da pele que tem) e *suj_55, cujo segmento de texto 

representantivo desta classe é visto a seguir. 

 Seria diferente, acredito, pois questionamos sobre isso em nossas reuniões. Não 

posso dizer que seria 100% diferente, mas tenho certeza que valorizamos o fator 

aprendizagem e não a cor da pele.  
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 Mesmo que infelizmente um ou outro o faça, mas nas reuniões não é esse o 

discurso, muito embora em cada sala somente o professor possa responder se age ou 

não de tal forma. (Sujeito 55).  

 A Classe 1 (10,6%) reuniu os termos professor, influenciar e escola, além das 

variáveis *esc_1 (pedagógico/escola normal) e *suj_005, cujo segmento de texto 

representativo desta classe, contida na resposta do sujeito 5 foi a seguinte. 

 Entre os próprios alunos se vê o desrespeito pela cor da pele. Acredito que por 

esse motivo os professores, acostumados a orientar os alunos sobre a crueldade dos 

preconceitos, teriam mais cuidado em realmente corrigir as redações do que julgar o 

aluno, além de que a população da escola é formada por uma clientela bastante 

diversificada. (Sujeito 5).  

 Por sua vez, a Classe 3 (17%) foi formada pelas palavras avaliar, redação e 

criança  e foi significativa para a variável *ida_1 (20 a 30 anos). Os segmentos de texto 

significativos desta classe estão contidos nas respostas dos sujeitos 6, 40 e 59, variáveis 

também significativas para esta classe (*suj_006; *suj_040; *suj_59).  

 Porém eu não agiria dessa forma preconceituosa porque iria avaliar somente a 

redação (Sujeito 6). 

 Acredito que os meus colegas teriam bom senso para avaliar as redações de 

acordo com os critérios pertinentes às mesmas, entre as quais não apareceria cor da 

pele dos alunos avaliados. 

 Não significa dizer, porém, que não tenhamos racismo internalizado, mas 

estamos evoluindo na luta contra o preconceito à medida que ensinamos aos alunos que 

respeitar as diferenças individuais é requisito fundamental para a construção de uma 

sociedade melhor. (Sujeito 40). 
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 Pela equipe que aqui trabalha neste turno, manhã, penso que as redações 

seriam avaliadas considerando apenas a sua coesão, coerência e demais aspectos 

necessários a uma boa redação. 

 No que diz respeito às crianças, as turmas em sua heterogeneidade apresentam 

tantas crianças brancas com melhor nível de desenvolvimento quanto negras, pardas. 

(Sujeito 59). 

 Por último, a Classe 4 (12,8%) foi formada pelos termos igual, resultado e 

negro  e pelas variáveis *ida_4 (51 a 60 anos), *rac_2 (não respondeu à Escala de 

Racismo) *cor_1 (negros) e *imp_2 (neutro quanto à importância atribuída à cor da pele 

que tem).  

  

4.3. Relatos de racismo nas escolas 

 Com vistas a obter relatos da ocorrência de racismo nas escolas, questionamos 

“Em sua experiência profissional, o (a) Sr.(a) já presenciou ou teve conhecimento de 

situações de tratamento diferenciado do professor para com o aluno? Se sim, cite 

exemplos”.  

 Na CHD do corpus terceira questão, ao qual denominaremos “Relatos de 

Racismo”, o programa reconheceu a separação deste em 69 unidades de texto, que 

foram repartidas em 87 segmentos de texto. Foram identificadas 667 formas distintas e 

1788 ocorrências, isto é, cerca de 2.68 ocorrências por forma. Do total de 87 segmentos 

de texto, 58 foram analisados pelo programa, havendo, portanto, uma retenção de 

segmentos de texto de 66.67%. O corpus foi dividido em 6 classes, conforme figura 3.  

 No dendograma da CHD da terceira questão, é possível observar uma partição 

inicial que divide o corpus em duas ramificações. À esquerda, esta se subdivide em 

duas partições: a da esquerda que deu origem às classes 4 e 3 e a da direita, que originou 
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a classe 2. À direita, há, também, mais duas participações: a da direita se subdivide 

entre as classes 1 e 5 e a da esquerda, que deu origem à classe 6.  

 A Classe 4 (15,5%) reuniu os vocábulos criança, negro, querer, vez e branco. 

As variáveis significativas nesta classe foram *cor_1 (negros). Os segmentos de textos 

representativos desta classe estão contidos nas respostas dos sujeitos 2, 33 e 49, 

transcritos adiante.  

 Como professora negra que já fui humilhada diante dos colegas, acredito que 

por puro preconceito, quando era criança, gosto sempre de observar a atitude das 

pessoas com relação às crianças negras. 

 Eu já presenciei vagas não sendo ofertadas ao negro por conta de ser ele negro 

e indisciplinado, já presenciei muito mais situações absurdas. Vale ressaltar que 

sempre procurei agir em defesa da criança. Quero lembrar que essas situações não 

ocorreram no meu local de trabalho atual. (Sujeito 2). 

 Com um chinelo velho no pé, não tem mochila e é negra, não pode chegar para 

sentar no colo das professoras que é ignorada e algumas vezes rejeitada com piadinhas 

que entristecem a criança.  

 Quando esta comete erros, é tratada com puxões e é comentada entre as 

professoras que é uma criança muito feia, engraçada, desengonçada, burra e às vezes 

amenizam a chamando de broquinha. (Sujeito 33).  

 Sim, com certeza. Na época em que eu era estagiária auxiliar, certa professora 

usou de força bruta para que uma criança negra parasse de chorar, muito embora as 

outras crianças chorassem também, mas o choro desta criança irritava.  

 O resultado disso foi que nem a criança nem os pais deixavam a criança com 

ela e sim comigo. (Sujeito 49). 
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Figura 3. Dendograma da CHD da questão “Em sua experiência profissional, o (a) Sr.(a) já 

presenciou ou teve conhecimento de situações de tratamento diferenciado do professor para com o 

aluno? Se sim, cite exemplos”.  
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 A Classe 3 (15,5,%) foi constituída pelas palavras ano, lado, sempre, cabelo, 

exemplo, deixar e cor. Foram significativas para esta classe a variável *atu_2 (não 

participou de cursos de atualização). 

 A Classe 2 (22,4%)  foi formada pelos termos mesmo e dizer, tendo como 

variáveis significativas *cor_0 (não declarou a cor da pele) e *suj_067, cujo segmento 

de texto representativo desta classe foi: 

 Sim, tanto de professor para com aluno como também de aluno para com outro 

aluno e até mesmo por parte de pais de alunos. 

 Na hora de formar grupos para pesquisas ou outras atividades, na hora das 

brincadeiras e até mesmo na hora de formar as duplas para a quadrilha dos festejos 

juninos da escola.  

 Por outro lado, o vocabulário da Classe 1 (15,5,%) foi formado pelas palavras 

diferenciado, tratamento, situação e conhecimento. Foi significativa para esta classe a 

variável *cor_1 (negro). Quanto ao segmento de texto representativo desta classe, foi 

significativo o contido na resposta do sujeito 47. 

 Infelizmente, vivenciar uma situação de tratamento diferenciado do professor 

para com o aluno por causa da cor de sua pele, sua classe social, aparência, tem sido 

frequente nas escolas, tanto que os alunos são vítimas de bullying muitas vezes 

causados pelo próprio professor, que consciente ou inconscientemente o pratica.  

 A Classe 5 (15,5%) foi composta pelos vocábulos nunca, presenciar e questão e 

pela variável *exp_2 (11 a 20 anos de experiência). 

 Já a Classe 6 (15,5%) reuniu os termos relação, cor da pele, sim e especial. Não 

houve, nesta classe, variáveis consideradas significativas.  
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4.4. Mudando o quadro de racismo nas escolas  

 A fim de verificar o posicionamento dos professores quanto a possíveis medidas 

para a modificação do quadro de racismo nas escolas, indagamos “O Sr.(a) acha 

importante a implementação de ações para modificar o quadro descrito na pesquisa 

acima? Se sim, que sugestões o(a) Sr.(a) daria para tal fim” ? 

 Na CHD do corpus referente à presente questão, o qual denominados 

“Modificação do racismo nas escolas”, o programa reconheceu 69 unidades de texto, 

que foram repartidas em 98 segmentos de texto. Foram identificadas 947 formas 

distintas e 2795 ocorrências, o que representa uma média de 2.95 ocorrências por forma. 

Do total de 98 segmentos de texto, 69 foram analisados pelo programa, o que significa 

que houve uma retenção de segmentos de texto de 70,41%. O corpus foi dividido em 5 

classes, conforme pode ser visto na figura 4. 

 Em um primeiro momento, houve a divisão do corpus em dois sub-corpus. A 

partição da esquerda subdivide-se novamente, obtendo-se assim as classes 3 e 5 por um 

lado e as classes 4 e 2, por outro.  Da partição da direita origina-se a classe 1, num total 

de 5 classes estáveis. 

 O vocabulário da Classe 3 (24,6%) foi formado pelas palavras professor, sim, 

sugestão, todo, curso e promover. Não foram verificadas variáveis significativas nesta 

classe. 

 As palavras formação, educação, racismo, público, indivíduo e base 

compuseram o léxico da Classe 5 (14,5%). As variáveis *atu_1 (participou de algum 

curso de atualização) e *rac_0 (super igualitários) foram significativas para esta classe. 

Os segmentos de texto dos sujeitos 26, 40 e 59 são representativos para esta classe, por 

essas (*suj_26; *suj_40, *suj_59) terem sido, também, variáveis significativas.  
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Figura 4. Dendograma da CHD da questão “O Sr.(a) acha importante a implementação de ações 

para modificar o quadro descrito na pesquisa acima? Se sim, que sugestões o(a) Sr.(a)daria para tal 

fim?”. 
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  Sim. As pessoas olharem as outras como humanos. O racismo acabará quando 

surgir outro tipo de racismo. A raça é humana, o resto é puro racismo. O racismo está 

na cabeça das pessoas, de cada um. (Sujeito 26). 

 Mas quando o indivíduo não tem base familiar sólida, a escola pode contribuir 

consideravelmente para a formação de sujeitos éticos. (Sujeito 40). 

 Sim. Formação de professor no aspecto inicial, graduação, considerando que a 

nossa formação é contínua, voltada para o aspecto da formação humanística em 

detrimento da racionalidade técnica tão frequente nas academias. Melhorias na 

qualidade da educação. 

 Preparação também no aspecto da formação para o trato com o diferente de 

forma mais eficaz, dentre outras. (Sujeito 59).  

 A Classe 4 (18,8%) foi formada pelos termos achar, muita, vez, respeito, 

importante, preconceito, precisar, ainda, sempre, menos e medida. Nenhuma variável 

foi considerada significativa para esta classe. 

 Da Classe 2 (26,1%), fazem parte as palavras negro, dever, principalmente, 

relação, valer, grande, parar, consciência, pessoa, direito, lei, trabalhar, social. A 

variável *suj_060 corresponde ao segmento de texto representativo para esta classe, o 

qual está contido na resposta do sujeito 60.  

 Sim. A primeira coisa é parar de valorizar essas diferenças, semana da 

consciência negra é hipocrisia, a história do povo negro é muito mais pra ser lembrada 

e destacada em uma semana. 

 Não se tem que defender o direito do negro e sim o direito do cidadão. Quando 

pararmos de enxergar a cor da pele, talvez mudemos esse quadro. Os negros não 

podem e não devem ser inferiorizados, assim como brancos e pardos. Devemos 

entender que somos um mundo de pessoas (Sujeito 60).  
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 Por fim, a Classe 1 (15,9%) foi formada pelos vocábulos independente, cor, 

fator, classe social, sua, capacidade, conscientização, raça, educador, valorização e 

igualdade,  pela variável *imp_2 (neutro quanto à importância atribuída à cor da pele 

que tem) e pela variável *suj_047. Dessa forma, transcreve-se abaixo o segmento de 

texto contido na resposta do sujeito 47, significativa para esta classe. 

 Se vivêssemos numa sociedade em que se avaliassem realmente o potencial de 

cada um, desconsiderando sua cor, sua classe social, sua religião, seu sexo, talvez tudo 

seria mais fácil. 

 Conscientização, humanização, valorização do ser, independente do que ele 

seja, como ele seja, para muitos é algo ilusório, mas talvez fosse um bom começo. 

(Sujeito 47).  

 

4.5. Responsabilidade pela implementação de ações de superação do racismo nas 

escolas. 

 Com o propósito de observar a quem o professores atribuem o papel de 

implementar ações com vistas a modificar o quadro de racismo nas escolas, foi 

questionado “Em sua opinião, a quem cabe o papel de implementar ações com vistas a 

modificar situações semelhantes à verificada na pesquisa? Justifique”.  

 Na CHD do corpus, aqui denominado “Responsabilidade pela implementação de 

ações”, o programa reconheceu uma separação em 69 unidades de texto, que foram 

repartidas em 74 segmentos de texto. Foram identificadas 625 formas distintas e 1734 

ocorrências, isto é, cerca de 2.77 ocorrências por forma. Do total de 74 segmentos de 

texto, 59 foram incluídos na análise pelo programa, havendo, portanto, uma retenção de 

segmentos de texto de 79,73%. O corpus foi dividido em 4 classes, como pode ser 

observado na figura 5.  
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 O corpus, em um primeiro momento, subdivide-se em dois sub-corpus. A 

ramificação da esquerda dá origem à classe 4 enquanto a ramificação à direita origina, 

por um lado, a classe 3 e, por outro, uma nova partição, da qual partem as classes 2 e 4.  

 A Classe 4 (17,8%) foi formada pela reunião das palavras opinião, governante, 

educador, minha e exigir. Como variáveis significativas para esta classe, verificou-se 

*ida_0 (não declararam a idade) e *sat_1 (pouca ou nenhuma satisfação com a própria 

cor da pele). Já os segmentos de textos representativos para esta classe foram os 

contidos nas respostas dos sujeitos 31, 41, 42, 50 e 58.  

 Na minha opinião, o poder público, sociedade, dando ou criando espaços para 

pessoas negras (Sujeito 31). 

 Os governantes, criando leis mais severas entre as relações sociais (Sujeito 41). 

 Aos educadores. (Sujeito 42).  

 Os órgãos governamentais e a sociedade, formadores de opinião, que podem 

acessibilizar o conhecimento e proporcionar oportunidades (Sujeito 50) 

 Acho importante. Só seria necessário o cumprimento das leis e a 

conscientização das pessoas em exigir seus direitos ao se sentir discriminado (Sujeito 

58).  

 A Classe 3 (29,7%) foi compostas pelos termos ação, implementação, acabar e 

sua  e apresentou como variáveis significativas *esc_1 (pegagógico/escola normal) e 

*tip_02 (escala anterior às questões subjetivas). Foram representativas para esta classe 

os segmentos de texto contidos nas respostas dos sujeitos 007, 062, 063 e 065.  

 A todas as instâncias, desde que se perceba que essas ações de fato tenham 

propósitos definidos e alvo que corresponda ao desenvolvimento com eficácia de uma 

sociedade mais justa e mais humana, onde de fato se valoriza o exercício da cidadania. 

(Sujeito 7). 
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Figura 5. Dendograma da CHD da questão “Em sua opinião, a quem cabe o papel de implementar 

ações com vistas a modificar situações semelhantes à verificada na pesquisa? Justifique”.  
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 Todos nós somos responsáveis pela implementação no nosso dia-a-dia de ações 

que combatam o preconceito. (Sujeito 62) 

 Se a pesquisa fosse verídica e razoável em sua tabulação, diria que caberia ao 

governo junto à sociedade, porém mediante tais relações no texto prefiro não opinar 

nesse questionamento. (Sujeito 63) 

 Ao governo. Havendo leis federais rígidas o preconceito vai acabar. (Sujeito 65) 

 O léxico da Classe 2 foi formado pelos termos secretaria, municipal, estadual, 

educação, através, governo, rede, principalmente, ministério e geral. Foram 

representativos desta classe os segmentos de textos contidos na resposta do sujeito 35. 

 O ministério da educação (MEC) é o órgão responsável e que rege toda a 

educação no país. Cabe ao governo, através do MEC, fazer as modificações 

necessárias para adaptar e adequar de acordo com a demanda social. 

 Como também as secretarias municipais e estaduais se envolverem, criando 

meios para banir esse tipo de avaliação preconceituosa que não serve para medir a 

capacidade de aluno nenhum. 

 Por sua vez, a Classe 1 (36,6%) foi composta pelos termos todo, grupo  e  escola 

e pelas variáveis *cor_1 (negros) e *ida_4 (51 a 60 anos).  

  

4.6. Envolvimento com o racismo nas escolas  

 Com o objetivo de verificar se os professores se sentem pessoalmente 

responsáveis pela ocorrência de racismo nas escolas, questionamos “O(a) Sr.(a) se sente 

pessoalmente envolvido com a situação descrita pela pesquisa citada acima? Por quê?”  

 Na CHD do corpus da sexta questão, o qual denominamos “Envolvimento com o 

racismo nas escolas”, o programa identificou 69 unidades de texto, nas quais foram 

distinguidos 79 segmentos de texto. Foram identificadas 696 formas distintas e 1951 
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ocorrências, isto é, cerca de 2.80 ocorrências por forma. Do total de 79 segmentos de 

texto, 61 foram incluídos na análise pelo programa, o que resulta em uma retenção de 

segmentos de texto de 77,22%. O corpus foi dividido em 6 classes, como pode ser 

observado na figura 6.  

 Em um primeiro momento, observa-se uma primeira partição do corpus em dois 

sub-corpus. À esquerda, há uma segunda partição a qual gera, por um lado, a classe 6 e, 

por outro, uma terceira partição dá origem às classes 2 e 4. À direita, uma quarta 

partição resulta na classe 5 e em uma quinta partição, de onde provém as classes 1 e 3, 

num total de 6 classes estáveis.  

 A Classe 6 (16,4%) reuniu os vocábulos existir, mais, mundo, ainda, sempre, 

indivíduo, atual, outro. A variável *suj_47 destacou-se como variável significativa, de 

tal forma que o segmento de texto contido na resposta do sujeito 47 pode ser 

considerado representativo para esta classe. 

 Não se sabe, poderemos ser vítimas talvez. O que sabemos é que não estamos 

livres. O ideal seria que nos comprometêssemos a ser sempre sinceros e fiéis ao que 

aprendemos e temos como certo e justo. 

 Que é não desvalorizar ninguém independente de quem seja. Sejamos otimistas, 

não iludidos, acreditemos num mundo melhor e mais justo. Diferenças sempre 

existirão, é inevitável, mas não esqueçamos de valorizar o que é bom e transformar o 

que não é tão bom. (Sujeito 47). 

 Os termos nunca, negro, branco, sua, não, cor, também compõe o léxico da 

Classe 2 (21,3%). Para esta classe, foram significativas as variáveis *cor_03 (pardos) e 

*tip_01 (escala posterior às questões subjetivas).  
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Figura 6. Dendograma da CHD da questão “O(a) Sr.(a) se sente pessoalmente envolvido com a 

situação descrita pela pesquisa citada acima? Por quê?”  
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 A Classe 4 (18%) foi formada pelas palavras preconceito, já, professor, teve 

como variável significativa *imp_1 (nenhuma importância à cor da pele que tem) e 

como segmento de texto representativo o contido na resposta do sujeito 63. 

 Nem um pouco, pois o maior preconceito hoje não está voltado tanto para a 

questão da cor da pele, pois 90% dos brasileiros já se conscientizaram que somos um 

país de grande miscigenação. 

 Hoje o maior preconceito é contra o baixo poder econômico da maior parte da 

população brasileira, independentemente do nível de escolaridade. Veja o caso dos 

professores em Estância, mesmo com bom currículo o salário é de miséria.  

 Por outro lado, a Classe 5 (13,1%) foi formado pelas palavras sentir, igual, 

educador, envolver, tratar e situação. Foram significativas para esta classe as variáveis 

*atu_2 (não participou de cursos de atualização), *rac_1 (menos igualitários), *tip_02 

(escala anterior às questões subjetivas) e *cor_04 (brancos).  

 A Classe 1 (18%) foi constituída pelos termos envolvido, sociedade, estar, todo 

e situação e as variáveis *rac_0 (super igualitários) e *esc_2 (superior incompleto). O 

segmento de texto representativo desta classe encontra-se na resposta do sujeito 31. 

 A sociedade precisa criar meios para rever essas situações. Racismo é coisa 

antiga, novos rumos, outros tempos.  

 Por fim, o vocabulário da Classe 3 (13,1%) foi composto pelas palavras 

ambiente  e  acima, pela variável *ida_4 (51 a 60 anos) e pela variável *suj_69. O 

segmento de texto contido na resposta do sujeito 69, representativo para esta classe, é 

abaixo descrito. 

 Sim. Achei o tema muito relevante para a nossa sociedade. O ambiente escolar 

é, acima de tudo, um espaço social. E o professor deverá estar envolvido plenamente na 

vida escolar dos seus alunos. O professor tem uma missão totalmente social.  
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 A Classificação Hierárquica Descendente do corpus produzido a partir das 

respostas fornecidas a cada questionamento permitiu identificar os discursos e os 

posicionamentos dos professores em relação a cada um dos temas abordados. A análise 

desses discursos e sua correlação com o referencial teórico do presente estudo é objeto 

do capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO V 

 

Discussão  

 

_____________________________________________ 
 

 O presente estudo teve por objetivo analisar o racismo nas escolas a partir do 

posicionamento dos professores diante de sua manifestação e atribuições de 

responsabilidade por sua ocorrência. De forma mais específica, buscou-se observar 

como os professores concebem a manifestação de racismo nas escolas em geral e nas 

escolas em que atuam de modo mais específico; obter, junto a eles, relatos acerca da 

ocorrência de racismo nas escolas; verificar o posicionamento dos professores quanto a 

possíveis medidas para a modificação do quadro de racismo nas escolas como também, 

a quem é atribuída a responsabilidade por tais ações; verificar se os mesmos se sentem 

pessoalmente responsáveis pela situação, relacionando esses dados com as variáveis 

idade, sexo, cor, escolaridade, tempo de atuação como professor e participação em 

cursos de atualização.  

 Neste capítulo, os resultados anteriormente descritos são discutidos à luz do 

referencial teórico que compõe esse estudo. São reflexões que emergiram do discurso 

apresentado pelos professores e que teve seu início no próprio processo de obtê-lo.  

 

5.1. Precisamos falar sobre Preconceito.  

 Como descrito no Capítulo 3, foi verificada certa rejeição, entre os professores 

abordados, para a participação na presente pesquisa, em razão da extensão do próprio 

questionário e da alegada falta de tempo para respondê-lo. Por outro lado, considerando-

se aqueles que inicialmente concordaram em participar da pesquisa, mas retornaram o 
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questionário não respondido ou jamais o retornaram, percebe-se, além dos fatores já 

mencionados, uma rejeição à temática da pesquisa. Essa rejeição apresentou-se de 

forma ainda mais evidente em uma instituição privada de ensino onde nenhum dos 

professores abordados retornou e /ou respondeu ao instrumento. Destaca-se a 

justificativa apresentada por uma professora de que o preconceito, o racismo e a 

discriminação são fenômenos não verificados naquele bairro, escola ou em meio às suas 

relações pessoais e o respaldo apresentado pela coordenadora, a qual questionou a 

relevância e utilidade da temática desta pesquisa. 

 Fatos como esse deixam claro que o preconceito persiste como algo indesejável 

e que raramente diz respeito àquele que fala (Lima, 2011) e, da mesma forma, o racismo 

é visto como um tema tabu, tal como pontuado por Guimarães (1999). Consoante ao 

que defende Santos (2010), essa é uma temática que causa certo mal-estar ao ser 

seriamente discutida em meio à comunidade escolar, visto que a própria existência de 

preconceito racial no país ainda é negada por boa parte da população brasileira.  

 Essa rejeição, sobretudo em escolas particulares, também pode ter sido 

provocada pelo vínculo empregatício do corpo docente nesse tipo de instituição. Por não 

constituir um vínculo estável como no caso das escolas públicas, os professores podem 

ter temido falar sobre preconceito e racismo na escola onde atuam e assim prejudicar o 

seu vínculo com a instituição. Como destacado por Guimarães (1999), a percepção do 

Brasil como uma democracia racial constitui fonte de orgulho nacional e prova 

incontestável de nosso status de povo civilizado. Participar ou permitir a realização 

dessa pesquisa na escola em questão pareceu representar, para a coordenação e o corpo 

docente, algo que poderia depor contra o status de escola civilizada, com educação de 

qualidade, isenta de preconceitos.   
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 A recusa em se falar sobre temáticas relacionadas às relações raciais remete ao 

que Florestan Fernandes denominou preconceito reativo. Trata-se de uma atitude na 

qual, partindo-se do pressuposto de que ter preconceito é algo degradante, exerce-se um 

grande esforço no sentido de combater a ideia de que existe preconceito no Brasil, sem 

que nada seja feito para melhorar a situação do negro na sociedade brasileira. 

(Fernandes, Pereira & Nogueira, 2006).  

 

5.2. Não somos racistas. 

 Se no período pós-abolicionista a discriminação e inferiorização da população 

negra e mestiça eram explícitas e respaldadas por teorias científicas com vistas à 

manutenção das relações sociais entre os grupos estabelecida no período escravocrata 

(Costa, 2007; Guimarães, 2004), os princípios de igualdade e liberdade defendidos pelas 

democracias liberais aliados a uma legislação antirracista delinearam uma nova forma 

de expressão do racismo, coerentes às novas normas sociais. (Lima & Vala, 2004). 

Assim, as formas de racismo mais explícitas não foram suprimidas, mas sim 

substituídas por expressões mais sutis, as quais mantêm as atitudes discriminatórias 

sem, contudo, ferir a norma social antirracista (Lima, 2011; Pereira & Vala, 2011; 

Pereira, Torres & Almeida, 2003; Camino & Cols. 2001). 

 Dessa forma, não era esperado que os professores que participaram desse estudo 

apresentassem qualquer manifestação de racismo explícito, como, de fato, se verificou. 

Os escores obtidos na Escala de Racismo ilustram essa questão. Configurada de forma 

tal que escores mais baixos indicariam uma maior expressão do racismo, os 

respondentes apresentaram um escore médio de 5,87. Assim, ao posicionar-se frente a 

questões relativas às relações raciais, de forma coerente à norma social antirracista, 

todos os respondentes apresentaram uma postura igualitária.  
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5.3. Racismo nas escolas em geral e nas escolas onde atuam: o duplo padrão de 

avaliação do preconceito racial. 

 Em estudo conduzido com estudantes universitários com o propósito de observar 

como estes percebem o preconceito dos brasileiros, de uma forma geral e o preconceito 

que eles mesmos apresentam, Camino e colaboradores (2001) verificaram uma situação 

paradoxal a qual consideraram um duplo padrão de avaliação do preconceito racial. 

Esse padrão se caracteriza no reconhecimento pela população brasileira da situação de 

discriminação vivida pela população negra, mas pelo não reconhecimento de suas 

próprias atitudes preconceituosas, em razão da norma antirracista.  

 Situação semelhante foi verificada no contexto educacional por Baibich (2002) 

em estudo conduzido em uma escola pública do Paraná, no qual foi observado que, ao 

mesmo tempo em que os professores facilmente reconheciam a existência de 

preconceito – inclusive o de cunho racial – no Brasil e na cidade de Curitiba, não o 

percebiam, negavam a sua existência ou o atribuíam a terceiros ao avaliar a questão do 

preconceito na escola onde atuavam. Comparando-se os discursos apresentados como 

respostas às duas primeiras questões do presente estudo, pode-se observar, também, um 

duplo padrão de avaliação do preconceito racial.  

 Como visto, a primeira questão solicitava aos professores refletir sobre uma 

situação ocorrida em um contexto não específico, levando-os a justificar os resultados 

apresentados a partir do que acreditam constituir a postura dos professores nas escolas 

em geral. Agrupando-se as classes em função das semelhanças entre seus léxicos, foi 

observada a prevalência de três diferentes discursos. 

 O primeiro discurso se depreende da reunião entre as classes 4 e 3, as quais, 

juntas, representam 30,6% do total do corpus. Nesse discurso, prevalece o 

posicionamento de que uma avaliação diferenciada das redações supostamente 
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produzidas por autores negros e brancos teve como fator de influência a discriminação, 

o preconceito e racismo ainda prevalente em nossa sociedade, que por sua vez é 

decorrente do passado escravocrata vivido pela população negra, marcada por péssimas 

condições de sobrevivência e que ainda se reflete nas atuais condições de vida dessa 

população, em que se verificam piores condições de moradia e acesso à educação. 

 A partir da Classe 1, a qual representa 18,8% do total do corpus, observa-se um 

segundo discurso, o qual também aponta como fator de influência na avaliação das 

redações o preconceito racial ainda prevalente em nosso país, preconceito este 

decorrente do passado de escravidão vivido pelos negros. Porém, este discurso é 

permeado por algumas considerações sobre as pessoas negras, a saber, um sentimento 

de inferioridade e incapacidade, por um lado, e a capacidade de lutar pelos próprios 

interesses, por outro. Destaca-se ainda, nesse discurso, certo pesar dos professores pelo 

fato de que a cor da pele ainda constitui fator de diferenciação em nosso país.  

 Das classes 2, 5 e 3, que representam 50,5% do total do corpus, depreende-se 

um terceiro discurso, segundo o qual o resultado da pesquisa teve também como fator 

de influência o preconceito racial, mas aqui foi dada ênfase ao agir preconceituoso de 

alguns professores, influenciados pela presença das fotos dos supostos autores. Isto é, o 

preconceito aqui atribuído às atitudes de alguns indivíduos e não a uma característica 

que se estende a todo o país.  

 Ao considerar o contexto das escolas em geral, o preconceito emerge como 

principal fator responsável por uma avaliação discriminatória entre supostos alunos 

negros e brancos, seja ele visto como um fenômeno característico do país ou como 

característica atribuída somente a alguns indivíduos. Destaca-se que este último 

posicionamento apresentou maior frequência nos discursos apresentados pelos 

professores.  
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 Por outro lado, embora reconheçam o preconceito nas atitudes dos professores 

das escolas em geral, este fator aparece com menor ênfase ao se considerar a realidade 

da escola onde atuam, situação suscitada pela segunda questão. De um modo geral, foi 

possível observar o posicionamento comum de que, nas escolas onde os professores 

atuam, as redações não obteriam resultados diferentes em razão da cor da pele dos 

supostos autores, com algumas diferenças nas justificativas para tal posicionamento. 

 Nas classes 7, 5 e 6, as quais representam 49% do total do corpus, emergiu o 

discurso de que possíveis diferenças nos resultados das redações seriam motivadas pelo 

desempenho escolar dos alunos, de tal forma que obteriam melhores resultados aqueles 

que lêem mais ou contam com o acompanhamento dos pais em sua trajetória escolar, 

independentemente da cor da pele dos mesmos.  

 Das classes 1 e 2, que juntas representam 21,2% do corpus, depreende-se o 

posicionamento de que os resultados seriam diferentes em razão da postura da maioria 

dos professores de priorizar o fator aprendizagem e não o fator cor da pele na avaliação 

dos alunos, sem, contudo, excluir a possibilidade de que alguns professores atuem de 

forma preconceituosa.  

 Nas classes 3 e 4, que representam 29,8% do corpus, observa-se um discurso 

que não nega a existência de racismo nos professores, mas defende que o bom senso 

desses seria prioritário de tal forma que estes avaliariam as redações em função de 

fatores como coerência, coesão entre outros e assim, negros e brancos poderiam obter 

igual resultado.  

 Assim como em estudos anteriores, nesse estudo, foi prioritário, no discurso dos 

professores, o posicionamento de que em suas atitudes e nas dos colegas o preconceito 

racial não é verificado ou não exerce influência no processo de avaliação, de tal forma 

que fatores como aprendizagem, desempenho escolar dos alunos e as características da 
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própria redação, como coesão e coerência, prevaleceriam. Observa-se ainda o 

reconhecimento, pelos próprios professores, da influência da norma social na expressão 

do preconceito. Assim, como visto nos discursos reunidos nas classes 3 e 4, ainda que 

nas escolas onde atuam possa existir professores preconceituosos, estes não o 

expressariam em razão do “bom-senso”.  

 Em suma, o preconceito racial ora é negado, ora visto como um problema 

atribuído ao outro, mas não à pessoa que fala.  

 É interessante ressaltar a presença, em meio a um discurso que busca negar a 

influência do preconceito racial, do que pode ser entendido como uma sutil expressão 

do racismo, o não-dito racista (Silva Jr, 2006). Em meio às falas que compuseram a 

classe 5, um dos sujeitos afirma já ter tido “alunos bem negros, bonitos e elegantes 

fazendo a diferença”. Assim como as expressões “Ele é negro, mas é muito inteligente” 

e “Você é negra, mas, mas não deve ter vergonha disso”, por exemplo, constituem a 

expressão velada de que, na verdade, as pessoas negras não são inteligentes e deveriam 

envergonhar-se de sua cor, a fala aqui citada pode ser vista como a expressão velada de 

que, se os alunos negros, bonitos e elegantes fazem a diferença, o padrão comum 

esperado nos alunos negros é a feiúra e a deselegância.  

 A atribuição do preconceito como problema do outro pode ser ainda observada a 

partir dos relatos de atitudes racistas e discriminatórias de professores para com alunos 

na experiência profissional dos respondentes.  
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5.4. Relatos de racismo nas escolas  

 Na descrição de casos de situações de tratamento diferenciado em sua 

experiência profissional, verificou-se o predomínio de dois grandes posicionamentos. 

Por um lado, das classes 4, 3 e 2, que juntas representam 53,4% do total do corpus, 

emerge o discurso dos que já presenciaram e relatam situações de tratamento 

diferenciado no ambiente escolar em virtude da cor da pele dos alunos. Por outro lado, 

em 46,5% do total do corpus, resultado na união entre as classes 1, 5 e 6, observa-se o 

discurso dos que não atribuem situações de tratamento diferenciado do professor para 

com o aluno necessariamente à cor da pele desde último, mas também a outros fatores 

como classe social, à necessidades especiais do aluno além dos que afirmam nunca 

terem presenciado tais situações. 

 Em meio aos relatos de tratamento diferenciado o ambiente escolar, foram 

observados exemplos de mecanismos racistas no interior do sistema educacional que 

interferem na permanência, progressão e desempenho de estudantes negros (Valverde & 

Stocco, 2009; Jaccoud & Theodoro, 2007), como a recusa da oferta de vagas a um aluno 

negro. Assim como observado em estudo conduzido por Cavalleiro (2000), verificou-se 

situações de recusa, pelos professores, de contato físico com uma criança negra, além de 

uma diferenciação diante de erros e do choro de alunos negros.  

 Destaca-se que esses relatos foram prioritários nos discursos dos professores que 

se auto-declararam negros. Como afirmando por uma das professoras, o racismo que 

sofreu no ambiente escolar enquanto aluna a levou a uma maior atenção frente a 

situações de racismo em sua experiência profissional. Como observa Bento (2002), os 

negros, em geral, apresentam uma maior consciência da questão do racismo, em virtude 

de suas experiências pessoais.  
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 Um primeiro olhar sobre os discursos apresentados pode levar ao 

posicionamento de que a maior parte dos professores percebe o preconceito racial nas 

escolas onde atuam, o que constituiria um paradoxo diante dos resultados obtidos até o 

momento. Contudo, é importante destacar que esses relatos não correspondem 

necessariamente ao local onde esses professores atuam e, considerando-se o esforço de 

alguns em esclarecer esse fato (“Quero lembrar que essas situações não ocorreram no 

meu local de trabalho atual”; Na época em que eu era estagiária auxiliar...”) fica claro 

que, mais uma vez, é criado um distanciamento entre atitudes preconceituosas e as 

atitudes do interlocutor.  

 

5.5. Modificando o quadro de racismo nas escolas 

 A literatura que busca abordar a temática da educação e das relações raciais 

defende algumas medidas que poderiam ser tomadas a fim de reverter o quadro de 

preconceito e racismo verificados nas escolas. Assim, é sugerido que a questão racial 

seja problematizada na escola através da transmissão de conteúdos acerca da realidade 

social vivida pela população negra e das referências africanas presentes nos saberes de 

nossa sociedade. (Gomes, 2002). Defende-se a necessidade de uma formação específica 

do professor a fim de capacitá-lo em sua prática pedagógica, com a inclusão da 

discussão dos conceitos de preconceito, racismo e discriminação conjugada a ações 

concretas de combate às práticas racistas e valorização da população negra (Gomes, 

2003; Valente, 2005). Sugere-se também que o professor aborde a história da África 

pré-colonialista, a luta e resistência dos negros no período da escravidão e a atuação de 

organizações como o Movimento Negro (Silva, 2005).   

 Se na literatura prevalece a ênfase na formação e atuação do professor como 

ação de combate ao racismo nas escolas, o mesmo não se verifica nos discursos dos 
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professores, pois nestes prevaleceu a necessidade de tratamento dos cidadãos e 

observação de seus direitos independentemente da cor da pele.  

 Nas classes 3 e 5, que juntas representam 39,1% do total do corpus, observa-se 

um discurso que direciona para a formação do professor um caminho para modificar 

situações de preconceito e racismo nas escolas, onde o professor é visto como mediador 

na formação de sujeitos éticos.  

 Por sua vez, nas classes 4 e 2, que representam, juntas, 44,9% do total do corpus, 

percebe-se um discurso que direciona para a postura das pessoas de uma maneira mais 

geral, e não especificamente para a figura do professor, o papel de modificar tal situação 

e o caminho seria não enfatizar diferenças como a cor da pele. Esse discurso de não 

valorização das diferenças emerge, com mais ênfase, na Classe 1, a qual, juntamente 

com essas últimas, representam 60,8% dos discursos apresentados. 

 Em outras palavras, defende-se que sejam vistas as pessoas e não a sua cor da 

pele e que essa postura, de retirar a ênfase da questão racial, deveria permear as ações 

de combate ao racismo. Contudo, essa é uma postura que contradiz os princípios da 

maioria das ações afirmativas direcionadas a construção de uma realidade mais 

igualitária para os grupos considerados minoritários nas escolas e em outros espaços 

sociais, visto que a cor da pele constitui um dos principais critérios para que o indivíduo 

possa ser beneficiado por elas. Esse princípio é sintetizado em Piovesan (2007) ao 

defender que raça e etnia, que sempre constituíram critérios de exclusão, sejam hoje 

utilizadas como critérios de inclusão.  

 Ao refletir sobre a efetividade da Lei 10.639/03, Santos (2010) ressalta que por 

não refletirem o pensamento do corpo docente, os quais poucas vezes são incluídos nos 

debates para elaboração das políticas curriculares oficiais, essas políticas acabam sendo 

interpretadas de forma diversa e executadas de maneira distorcida. Da mesma forma, 
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por haver uma oposição entre as ações propostas pela literatura e o que os professores 

defendem, não é difícil prever que essas sugestões não são convertidas em ações 

concretas de combate ao racismo nas escolas. 

 Destaca-se aqui certa semelhança entre esse discurso apresentado pelos 

professores e o que é defendido pela ideologia do color-blind racism (Bonilla-Silva, 

2010). Assim como a população branca americana defende que haveria um melhor 

relacionamento entre o povo americano caso os negros não mais enfatizassem a 

discriminação racial que sofrem, os professores defendem que o racismo nas escolas 

poderia ser combatido tirando-se a ênfase atribuída às diferenças raciais.  

 

5.6. Combate ao racimo nas escolas: a quem cabe essa luta? 

 Gomes (2005) argumenta que, para muitos educadores, a tarefa de discutir as 

relações raciais não cabe ao sistema educacional, sendo geralmente atribuída à 

militância do Movimento Negro, aos sociólogos e antropólogos,  o que velaria a crença 

de que, à escola, cabe apenas o papel de transmitir conteúdos. O presente estudo 

encontrou alguns resultados diferentes, pois os professores o atribuíram também, à 

autoridades, órgãos e grupos que, hierarquicamente, estão ligados ao sistema 

educacional. 

 A partir dos discursos apresentados, pode-se dizer que, para os professores, de 

uma forma geral, a implementação de ações de combate à situações semelhantes à 

relatada pela pesquisa é uma tarefa conjunta, que não cabe apenas ao professor. Foi 

prioritário a atribuição deste papel às autoridades governamentais e aos órgãos 

diretamente ligados à Educação, como visto nas classes 4, 3 e 2 que representam 63,3% 

do total do corpus. Cabe ainda a todos que compõe o ambiente escolar, como a 
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comunidade e a família, tal como indicado no discurso que compôs a Classe 1. Destaca-

se também a atribuição àqueles que são alvo de discriminação. 

 Observa-se, pelos termos presentes nos discursos apresentados, um 

posicionamento de certo distanciamento e passividade diante da questão. Ao afirmar 

que cabe ao governo e secretarias ligadas ao sistema educacional a tarefa de 

implementar ações de combate ao racismo nas escolas, fica implícito o papel do 

professor como executor de leis e medidas previamente elaboradas. Esse 

posicionamento cria um paradoxo com o discurso apresentado na questão anterior. Se 

cabe ao professor a tarefa de executar as ações implementadas pelas autoridades do 

sistema educacional e se isso é feito sem a participação dos educadores em sua 

elaboração, o resultado são medidas que não representam estes últimos e que não são 

executadas de modo a produzir os resultados a que se propôs.  

 Esse distanciamento é também verificado nos discursos que atribuem aos alvos 

da discriminação a tarefa de exigir a efetividade das ações implementadas. Assim como 

ao atribuir essa tarefa ao Movimento Negro, o combate ao racismo torna-se papel 

apenas daqueles que o vivenciam, eximindo a responsabilidade dos demais, inclusive 

dos que o manifestam.  

 Uma maior aproximação é verificada nos discursos que atribuem esse papel à 

escola e aos grupos mais envolvidos, presentes e ativos no ambiente onde os professores 

atuam, tais como os membros da comunidade escolar e a família dos alunos. Como 

destaca Gomes (2002), não se pode dizer que o desinteresse pela temática é comum a 

todos os educadores visto que têm aumentado o número de docentes envolvidos na 

criação de estratégias de combate ao racismo na educação. Ainda que esse discurso 

tenha sido reunido em uma classe percentualmente maior quando comparada às demais 

classes de forma individual, a semelhança dos discursos verificados nas outras classes 
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apontam para o predomínio de um discurso que distancia o professor do papel de 

implementar tais ações.   

 Essa dicotomia aproximação/distanciamento emergiu também quando os 

professores foram questionados sobre um envolvimento pessoal com a situação descrita 

pela pesquisa.  

 A partir dos segmentos de texto que compuseram cada uma das classes 

formadas, observam-se dois diferentes posicionamentos no discurso dos professores. 

Por um lado, foram reunidos nas classes 6, 2 e 4, que representam 55,7% do total do 

corpus, o discurso daqueles que não se sentem pessoalmente envolvidos, seja por o 

preconceito ser algo que atinge a todos de uma forma geral ou por não acreditarem na 

existência de preconceito de cunho racial em nosso país, o qual seria motivado, na 

verdade, por diferenças econômicas. Por outro lado, as classes 5, 1 e 3, que representam 

44,2% do total do corpus, reúnem o discurso dos que se sentem pessoalmente 

envolvidos, por serem educadores e por acreditarem que é papel do educador o trato 

com situações de racismo nas escolas. 

 Ao negar a existência de preconceito racial no país, o professor se distancia da 

mesma, assim como ao atribuí-lo como um problema de todos, não envolvendo nenhum 

indivíduo de forma pessoal pela sua ocorrência, tão pouco os professores. 

 Dentre os que se declaram pessoalmente envolvidos, é interessante destacar que 

o fazem por se sentirem comprometidos, por serem educadores, a tratar todos os seus 

alunos de forma igualitária e contribuindo para que não haja, também, entre os alunos, 

situações de discriminação entre eles.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente estudo se propôs a observar as relações raciais na escola a partir da 

ótica dos professores. Nesse percurso, foi observada uma série de resistências 

provocadas pela temática, em uma dinâmica semelhante a que é verificada na população 

brasileira em geral quando questões relacionadas ao preconceito, à discriminação e ao 

racismo vêm à tona.  

 Os professores apresentaram certa rejeição à temática, expressa na recusa em 

participar do estudo e respaldada na negação da existência de preconceito racial no país 

e em seu local de trabalho. Entre os participantes, houve uma tendência a reconhecer a 

influência do preconceito racial quando em referência ao contexto das escolas em geral, 

mas uma negação de sua existência ou influência no ambiente escolar onde atuam.  

 Quanto a possíveis medidas com vistas à modificação do quadro de racismo 

verificado nas escolas, foi observado um posicionamento que parece se opor ao 

princípio que rege as ações afirmativas implementadas com vistas a minimizar as 

desigualdades raciais presentes em diferentes espaços sociais, como o sistema 

educacional. Enquanto nestas a cor da pele constitui critério de inclusão, o discurso dos 

professores sugere, como uma medida a ser adotada, uma menor ênfase atribuída à cor 

da pele. 

 Em relação aos responsáveis pela implementação dessas medidas, não se pode 

dizer que os professores não a atribuem a si, contudo, foi observado certo 

distanciamento desse papel ao atribuí-lo, prioritariamente, aos órgãos hierarquicamente 

superiores que compõe o sistema educacional. A implementação de ações somente pelo 

governo e secretarias de educação sem um maior envolvimento dos professores pode 

levar à promulgação de medidas que não os representam, resultando em determinações 
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que, muitas vezes, não são cumpridas pelos docentes ou são executadas de forma 

distorcida. 

 Não se pode negar a importância que possuem os professores na tarefa de 

superação do racismo nas escolas e para isso, é fundamental uma formação específica 

para lidar com a temática do preconceito e do racismo em suas práticas de ensino e em 

seu relacionamento com os alunos. Para que essa formação possa resultar em ações 

efetivas, um primeiro passo pode ser considerar o modo como os próprios professores 

vêem o racismo nas escolas.  

 Em sua experiência de formação para o trato com as relações raciais de líderes 

sindicais, Bento (2002), procura observar as reações dos participantes e atuar sobre elas. 

Em discussões sobre o racismo, observa a autora, as pessoas esperam deparar-se com 

uma situação que se encontra na sociedade, mas que não a envolvem diretamente ou a 

instituição da qual fazem parte. A temática pode levar a reações tais como a negação do 

preconceito e da discriminação, a dúvida diante dos dados apresentados, a isenção do 

branco, além da culpabilização dos negros pela discriminação que sofrem visto que eles 

mesmos se discriminam. A partir das reações manifestadas pelos participantes e da 

visão destes quanto ao racismo nos sindicatos, são promovidos planos de ação 

elaborados pelos mesmos com o propósito de pensar sobre possíveis ações antirracistas. 

 Iniciar a formação de professores a partir de seus discursos e reações frente ao 

racismo nas escolas poderá converter-se em ações com as quais haja um maior 

envolvimento, resultando em práticas mais efetivas de combate ao racismo nas escolas.  

 Com vistas a obter uma visão mais ampla quanto o racismo nas escolas na ótica 

dos professores, pretende-se, em estudos posteriores, ampliar a amostra, sobretudo à 

docentes de instituições particulares e buscar uma compreensão mais profunda sobre  
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influência das variáveis caracterizadoras dos participantes, tais como idade, cor da pele, 

nível e escolaridade nos discursos que apresentam.  

 Pretende-se ainda submeter os dados produzidos às demais possibilidades de 

análise textual oferecidas pelo software IRAMUTEQ, o que poderá contribuir para o 

desenvolvimento deste programa que ainda encontra-se em fase experimental.   
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ANEXO A. Questionário. 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA  

EM PSICOLOGIA SOCIAL 

MESTRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

 

 

 

INSTRUÇÃO 

A presente pesquisa tem o propósito de observar o posicionamento dos professores 

diante das relações sociais que se estabelecem no ambiente escolar. Para tanto, 

solicitamos a sua participação por meio do presente questionário. Ressaltamos que esta 

é uma pesquisa de opinão, não havendo, portanto, respostas certas ou erradas. Obrigada! 
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(I) Leia o texto abaixo e responda as perguntas que seguem: 

Em estudo conduzido com professores sobre a avaliação de desempenho de 

alunos, os participantes foram solicitados a avaliar redações de supostos alunos em 

uma escala de 0 a 10. As redações eram acompanhadas ainda da foto do suposto autor, 

ora uma criança branca, ora negra e cada professor avaliou apenas uma redação. 

Como resultado, as redações supostamente produzidas pelas crianças brancas 

obtiveram uma média geral mais alta do que as redações supostamente produzidas 

pelas crianças negras, embora as redações fossem exatamente as mesmas. 
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1) Em sua opinião, que fatores influenciaram a avaliação realizada pelos 

professores da pesquisa acima relatada? Justifique. 

Resposta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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2) Caso essa mesma pesquisa fosse realizada na escola onde o(a) Sr.(a) atua, que 

resultados o (a) Sr.(a) acha que seriam obtidos? Por quê? 

Resposta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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3) Em sua experiência profissional, o(a) Sr.(a) já presenciou ou teve conhecimento 

de situações de tratamento diferenciado do professor para com o aluno? Em caso 

positivo, cite exemplos. 

Resposta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



130 

 

4) O Sr. (a) acha importante a implementação de ações para modificar o quadro 

descrito na pesquisa acima? Em caso positivo, que sugestões o(a) Sr.(a) daria para 

tal fim? 

Resposta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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5) Em sua opinião, a quem cabe o papel de implementar ações com vistas a 

modificar situações semelhantes à verificada pela pesquisa? Justifique.  

Resposta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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6) O(a) Sr(a). se sente pessoalmente envolvido com a situação descrita pela 

pesquisa citada acima? Por quê? 

Resposta: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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7) A maior causa dos problemas sociais e econômicos dos negros no Brasil se deve 

ao fato de existir uma grande instabilidade e fraqueza no seio das famílias negras. 

Concordo 

Totalmente 

     Discordo 

Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

       

8) Apesar de algumas exceções, os bairros habitados majoritariamente por pessoas 

negras demonstram uma grande desorganização e carência de lideranças 

comunitárias. 

Concordo 

Totalmente 
     

Discordo 

Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

       

9) De uma forma geral, os negros não investem muito esforço na sua educação e 

formação. 

Concordo 

Totalmente 
     

Discordo 

Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

       

10) A maior parte dos jovens negros não respeita a si mesmo e nem respeita aos 

outros. 

Concordo 

Totalmente 
     

Discordo 

Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

       

11) Sinto simpatia por pessoas negras. 

Concordo 

Totalmente 
     

Discordo 

Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

       

12) Sinto admiração por pessoas negras. 

Concordo 

Totalmente 
     

Discordo 

Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

       

13) Sinto pena de pessoas negras.  

Concordo 

Totalmente 
     

Discordo 

Totalmente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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 (II) Dados sócio-demográficos 

Idade:_________________________________________________________________ 

 

Sexo: (   ) Masculino  (   ) Feminino  

   

Cor de pele: ___________________________________________________________ 

 

Marque, na escala abaixo, o nível de importância que o (a) Sr (a) atribui por 

possuir essa cor de pele. 
Muito 

Importante 
  Importante   

Nada 

Importante 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

       

Marque, na escala abaixo, o nível de satisfação que o (a) Sr (a) atribui por possuir 

essa cor de pele.  
Muito 

Importante 
  Importante   

Nada 

Importante 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

       

Escolaridade: 

(   ) Pedagógico – Escola Normal (   ) Pós-graduação 

(   ) Superior Incompleto (   ) Mestrado 

(   ) Superior Completo (   ) Doutorado 

Ano de conclusão do curso: _______________________________________________ 

 

Tempo de atuação como professor:________________________________________ 

 

Cursos de atualização, especialização ou similares: ___________________________ 

______________________________________________ Ano de conclusão:_______ 

______________________________________________ Ano de conclusão:_______ 

______________________________________________ Ano de conclusão:_______ 

______________________________________________ Ano de conclusão:_______ 
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Anexo B. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NUCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM PSICOLOGIA SOCIAL 

 

 A pesquisa intitulada Escola e Preconceito: Relações raciais na ótica dos 

professores tem como objetivo analisar o racismo nas escolas a partir do 

posicionamento dos professores diante de sua manifestação e atribuições de 

responsabilidade por sua ocorrência. O procedimento adotado para a realização dessa 

pesquisa será a aplicação de um questionário, com duração média de 30 minutos.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Eu, _____________________________________________________________, 

R.G.:__________________________________, declaro ter conhecimento dos objetivos 

da pesquisa conduzida por Carina Feitosa dos Santos, R.G. 1.443.015 SSP/SE, aluna do 

curso de Mestrado em Psicologia Social da Universidade Federal de Sergipe, a qual 

pode ser contatada pelo e-mail carinapsi@gmail.com e pelo telefone (79) 8815-2798, 

sob orientação da Profª. Drª Dalila Xavier de França. 

 Concordo com a divulgação dos resultados dessa pesquisa em reuniões 

científicas, sendo garantido sigilo quanto a minha participação e/ou identificação de 

minhas respostas. Estou também ciente de que posso abandonar minha participação na 

coleta de dados no momento em que assim o desejar ou se houver qualquer dúvida a 

respeito dos procedimentos adotados durante a condução da pesquisa. 

  

 

 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

Assinatura do responsável pela pesquisa:______________________________________ 

 

São Cristóvão, ............. de ................................................... de 2013. 


