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Resumo: Este artigo descreve das relações étnicas-raciais entre os educandos do 
ensino médio de uma escola pública no município de Guarulhos, através deste 
pretendemos expor de qual forma essas relações interferem na formação sócio-
educativa dos alunos; temos então três possibilidades, são estas de influência 
positiva, negativa e nula. Temos como objetivo principal retratar as mudanças nessas 
relações, trazendo ao leitor uma melhor compreensão do conceito de étnico-racial e, 
para complementar esse entendimento, traremos conhecimento sobre a Lei 10639/03, 
demonstraremos os ganhos positivos e negativos e a importância dessas relações 
dentro do ambiente escolar. Com base em autores como Pereira (2005), Munanga 
(2003,2005), Cavalleiro (1998), estudiosos das relações étnicas-raciais dentro do 
ambiente escolar poderemos consolidar os conceitos tratados neste artigo. Este 
estudo se faz importante à medida que traz ao leitor uma reflexão sobre as 
transformações das relações étnicas-raciais dentro do ambiente escolar, já que este 
mesmo ambiente promove o desenvolvimento sócio-educativo do aluno, sendo assim, 
a relevância deste estudo é de suma importância para melhor compreensão destas 
relações, que podem ser direcionadas de modo a desenvolver cidadãos conscientes 
e capazes de exaltar as contribuições culturais e históricas que as diferentes etnias e 
raças deram a nossa nação. Nossa pesquisa através de questionário nos deu uma 
amostragem significativa, onde comprovamos todas nossas hipóteses, o que nos 
trouxe o resultado claro que mostra que às relações étnicas-raciais tem uma influência 
positiva, negativa e nula no processo de formação sócio-educativa dos alunos. 
Tivemos limitações com relação ao entendimento dos alunos dos conceitos aplicados 
no questionário. 

Palavras-chave: Raça. Etnia. Étnico-raciais. Racismo. Discriminação. Preconceito. 

Introdução 

 

Introdução 

 

Com o passar dos séculos pessoas de etnias distintas dos brancos foram 

ganhando o direito de uma vida digna, deixaram a escravidão para trás e se tornaram 

parte significativa da sociedade. Todas essas situações trouxeram mudanças nas 

relações étnicas-raciais em nossa sociedade, mudanças que vêm ocorrendo até hoje, 

é sobre estas mudanças que vamos tratar neste artigo.   

Com base em uma pesquisa de campo iremos mostrar as mudanças que 

ocorreram nas relações étnicas-raciais, demonstrando a dinâmica que ocorre entre os 

educandos, como estes lidam com as diferenças raciais e o quanto essas relações 

são benéficas para sua formação social e acadêmica. Ajudando-nos assim a 

responder a seguinte questão: De que forma as relações étnicas-raciais interferem no 

processo de formação sócio-educativa dos educandos do ensino médio da escola 



 

 

pública?  

 Podemos aqui expor três hipóteses. A primeira hipótese seria de que as 

relações étnicas-raciais pouco interferem no processo de formação sócio-educativa, 

não tendo nenhuma influência na dinâmica da socialização e aprendizado. Em 

seguida seria de que as relações étnicas-raciais interferem no processo de formação 

sócio-educativa, de maneira positiva na dinâmica da socialização e aprendizado. E 

por fim seria de que as relações étnicas-raciais interferem no processo de formação 

sócio-educativa, de maneira negativa na dinâmica da socialização e aprendizado. 

O principal objetivo deste estudo é retratar as mudanças das relações étnicas-

raciais entre os educandos do ensino médio da escola pública. E através disso trazer 

ao leitor um maior entendimento sobre o conceito de étnico-racial. Pretendemos 

também proporcionar conhecimento sobre a Lei 10639/2003. Mostrar as mudanças 

positivas ou negativas nas relações entre os educandos do ensino médio da escola 

pública no que diz respeito às diferenças étnicas-raciais. E por fim, demonstrar a 

importância das relações étnicas-raciais para a formação sócio-educativa dos 

educandos do ensino médio da escola pública. 

Cavalleiro (1998) destaca que a despreocupação com a questão da 

convivência multiétnica, quer na família, quer na escola, pode colaborar para a 

construção de indivíduos preconceituosos e discriminadores.  

Ainda nesse contexto, Pereira (2005) ressalta que os ambientes educacionais 

vêm sofrendo uma grande transformação democrática na sociabilização da 

diversidade humana. 

Apesar dessas mudanças de acordo com Munanga (2005, p.10) “ [...] o racismo 

ainda presente em nossa sociedade é um imperativo” O autor complementa: “[...] a 

educação é um dos terrenos decisivos para que sejamos vitoriosos nesse esforço”. 

Sendo assim, este estudo justifica-se como relato, expondo esse processo de 

transformação das relações, ajudando a compreender melhor a nova dinâmica da 

socialização dentro das escolas estaduais do município de Guarulhos. 

 

  Metodologia 

 

Este artigo terá como base a pesquisa bibliográfica que é descrita por Lakatos 



 

 

2013, p. 43) “[...] a pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com 

método de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no 

caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. 

Para suplementar a pesquisa bibliográfica será aplicada uma pesquisa 

quantitativa. Nesse tipo de pesquisa, a representação dos dados ocorre através de 

técnicas quânticas de análise, cujo tratamento objetivo dos resultados dinamiza o 

processo de relação entre variáveis (LAKATOS; MARCONI; 2011). 

 

Desenvolvimento 

 

Para uma melhor compreensão do assunto tratado nesse artigo, precisamos 

primeiramente entender o conceito de raça e etnia, para assim termos uma visão mais 

clara dos conceitos abordados e suas diferenças dentro da sociedade.  

De acordo com Cashmore (2000), o conceito de raça possui diversos 

significados, podendo corresponder a um grupo de pessoas que possuem em comum 

as mesmas características físicas. 

Munanga (2004, p.2) descreve “O campo semântico do conceito de raça é 

determinado pela estrutura global da sociedade e pelas relações de poder que a 

governam”. 

Sendo assim podemos perceber que o conceito de raça está ligado a 

características físicas e biológicas de um determinado grupo de indivíduos. Isso nos 

leva ao conceito de etnia, conforme Munanga (2003, p.12) 

[...] etnia é um conjunto de indivíduos que, histórica ou mitologicamente, têm um 
ancestral comum; têm uma língua em comum, uma mesma religião ou cosmovisão; 

uma mesma cultura e moram geograficamente num mesmo território. 
  

Podemos identificar que o conceito de etnia está ligado a costumes, linguagem, 

localização e religião que são características sociais. 

A expressão étnico-racial tem um sentido que mescla os dois conceitos, a 

expressão, nesse caso, marca as tensas relações entre pessoas de determinados 

grupos devido suas diferenças físicas e culturais (BRASIL, 2004). 

Agora que entendemos os conceitos de raça, etnia e, consequentemente, o 

conceito da expressão étnico-racial, vamos dissertar sobre os produtos provenientes 



 

 

das relações étnico-raciais dentro do ambiente educacional.  

Provavelmente o mais conhecido deles seja o racismo. Conforme Cavalleiro 

(2005) “[...] o racismo apresenta-se como uma ideologia que permite o domínio sobre 

um grupo, como por exemplo judeu, negro, muçulmano e outros, pautado, apenas, 

em atributos negativos imputados a cada um deles”. 

Gomes (2008) identifica que a história e a cultura africana têm pouco destaque 

em relação à cultura dos países europeus. Nossas escolas apresentavam currículos 

profundamente eurocêntrico. A educação étnico-racial, facilitará questionar essas 

escolhas bem como promover a desconstrução do racismo institucional. 

A mudança das Diretrizes Curriculares nacionais em relação às questões 

Étnico-Raciais determina o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e 

estabelece: 

Inclusão de discussão da questão racial como parte integrante da matriz curricular, 
tanto dos cursos de licenciatura para Educação Infantil, os anos iniciais e finais da 
Educação Fundamental, Educação Média, Educação de Jovens e Adultos, como de 
processos de formação continuada de professores, inclusive de docentes no Ensino 
Superior. (BRASIL, 2004, p. 23) 

  

Sendo assim, a mudança das Diretrizes curriculares vai ao encontro do que 

Gomes identificou.  

Existe uma elevação no grau de tolerância entre os alunos com relação à 

diversidade étnico-racial. Observa-se no padrão de comportamento dos mesmos, todo 

um conjunto de regras e limitações para lidar com situações negativas de racismo, 

discriminação e preconceito.  

Primeiro, se os alunos possuem um vínculo afetivo, a situação torna-se 

superficial e perde erroneamente a significância de racismo. Quando isso acontece, 

percebe-se um preconceito velado implícito na ação de racismo, que muitas vezes é 

encarada pelo alvo como uma “brincadeira”. A situação oposta ocorre quando o ato 

do racismo é realizado por um aluno o qual o alvo não tem nenhuma ligação afetiva, 

acarretando em reações adversas e mais bruscas.  

Nota-se uma permissividade de acordo com o grau de afetividade entre os 

alunos, quanto maior o laço afetivo, maior a tolerância diante de situações de racismo, 

discriminação e preconceito. Essa permissão concedida de acordo com o grau de 

afetividade, faz com que os atos de racismo se tornem banais dentro do cotidiano 

escolar.  



 

 

No Quadro 1, a seguir, podemos verificar essa dinâmica que nos mostra que a 

tolerância ao racismo, discriminação e preconceito está ligada ao grau de afetividade 

entre os alunos e não a uma transformação sócio-educativa que promove o respeito 

com relação à diversidade étnico-racial. 

 

Quadro 1 - Grau de afetividade X Racismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que o grau de efetividade entre os alunos, serve de certa forma 

como um termômetro medindo a tolerância diante das situações de racismo. 

A caracterização do ato de racismo dentro do ambiente escolar é dificultada 

pelos laços afetivos, esses atos de racismo se escondem por trás desses laços. As 

reações do aluno alvo, ao ato de racismo do amigo, são as mais diversas, vão desde 

expressar um “sorriso amarelo” até mesmo no fim da amizade entre ambos.  

O autor do ato de racismo percebe se sua “brincadeira” foi aceita ou não pelos 

sinais expressos pelo alvo, o sinal mais comum é a não expressão verbal do alvo, o 

famoso “quem cala consente”. Essa ação passiva do alvo com relação ao ato de 

racismo, muitas vezes é motivada pelo medo de perder os laços afetivos como autor, 

os demais componentes do grupo social escolar. 

 



 

 

Essa necessidade de fazer parte de um grupo social escolar específico faz com 

que o alvo tolere essa situação para fazer parte do grupo. Desde sempre existem 

grupos sociais específicos dentro dos ambientes escolares, a algum tempo atrás 

esses grupos tinham características bem singulares e eram mais segregados. 

Atualmente, esses grupos sofreram grandes transformações, as características 

físicas, econômicas e comportamentais deixaram de ter relevância, agora os grupos 

são formados por pessoas que compartilham e tem em comum o pensamento, opinião 

e estilo de vida.  

Através dessa transformação veio a necessidade de saber lidar com as 

diferenças étnicas, raciais e culturais, já que muitas dessas diferenças são físicas, 

econômicas e comportamentais. Em uma situação de desentendimento entre alunos 

de etnia diferentes, as primeiras diferenças a serem expostas são as físicas.  

Podemos dizer então que, apesar da socialização entre os alunos ser mais 

acessível e a tolerância a diversidade étnica-racial ser controlada pelo grau de 

afetividade entre eles perante a uma situação conflitante entre alunos de etnias e 

raças diferentes, abre-se de certa forma um baú repleto de aparatos prontos a 

inferiorizar e menosprezar o alvo através de indagações preconceituosas. 

Falamos muito sobre o ato de racismo praticado por um autor, que tem o 

objetivo de inferiorizar o alvo através de palavras e atos de discriminação e 

preconceito, por causa de etnia ou raça. Mas existe uma outra problemática dentro 

dessas relações étnicas-raciais, a rejeição do aluno perante sua afrodescendência.  

De acordo com Munanga (2005, p.31) “o produto da internalização dos 

estereótipos recalcadores da identidade étnico-racial, a auto-rejeição e a rejeição ao 

outro seu igual, são apontados pela sociedade como racismo do negro”. 

Entendemos então que esse chamado “racismo negro” demonstra uma 

dificuldade dos alunos em aceitar a sua afrodescendência como uma herança 

benigna, a qual o mesmo devia ter orgulho. Muitas vezes o aluno negro toma uma 

postura de vítima perante situações de conflito, se inferiorizando propositalmente ou 

inconscientemente para escapar do conflito. Ao mesmo tempo que tais atitudes são 

usadas como pretexto, muitas vezes essas mesmas atitudes colocam o aluno negro 

em evidência, através de ações cômicas envolvendo sua afrodescendência, mas 

sempre atribuindo a mesma uma significância de inferioridade. 



 

 

Esta postura de inferioridade proposital do aluno negro, usando sua herança 

africana, muitas vezes é um ato de desespero por aceitação. Ser negro e sério ao 

ponto de vista do aluno dificulta sua socialização. Nota-se que as relações étnicas-

raciais entre os alunos são complexas e formadas por diversos padrões 

comportamentais que são influenciados pelo núcleo familiar, sociedade, cultura e grau 

de afetividade. De um modo simplório, os alunos sabem que atos de racismo, 

discriminação e preconceito são ruins para a convivência em sociedade, mas sua 

despreocupação com as consequências desses atos e a omissão dos seus 

sentimentos, fazem o racismo se perdurar entre eles, na maioria das vezes de uma 

maneira oculta, passando a fazer parte de seu cotidiano dentro do ambiente escolar.  

        

Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada em uma escola de ensino médio no município 

de Guarulhos, situada no Bairro Jardim Taboão. Foi aplicado um questionário 

contendo 17 perguntas de múltipla escolha, e obtivemos um total de 160 alunos 

respondentes. A finalidade dessa pesquisa é demonstrar a percepção que os alunos 

possuem com relação a etnia, raça e racismo, fazendo assim um comparativo entre 

situações de racismo, grau de afetividade e tolerância 

 

 

Análise dos dados 

 

Vamos neste artigo apresentar os dados coletados das questões mais 

relevantes para o nosso estudo. Com relação a cor e raça mais de 60% dos alunos 

consideram-se pretos ou pardos. Perguntamos aos alunos: Com relação amigos de 

etnias e raças diferente você diria que? Notamos que 90% dos alunos respondentes 

possuem algum amigo de raça e etnia diferente. Isso aponta que nas relações de 

amizade a etnia e raça são características de pouca importância.  

Começamos aqui a notar o potencial das relações étnicas-raciais entre os 

mesmo e a problemática que essas relações trazem ao cotidiano escolar e social dos 

alunos. Uma dessas problemáticas faz referência a nossa próxima pergunta: O que 



 

 

você acha dos apelidos colocados em pessoas de diferentes raças e cor? 65% dos 

alunos respondentes consideram os apelidos algo ruim e pejorativo. 

Ainda neste contexto tratando das problemáticas das relações étnicas-raciais 

entre os alunos colocamos em questão a dinâmica entre o chamado “apelido” e a 

“amizade” entre os mesmos, através da seguinte pergunta: Se um amigo seu te chama 

por um apelido por causa da sua cor, isso te ofende? Aqui temos um paradoxo 

interessante, como vimos no parágrafo acima 65% dos alunos respondentes acham 

os apelidos pejorativos, mas se esta ação de chamar por apelidos por causa da cor 

vier de um amigo, 41,9% dos mesmos não se sentem ofendidos. Aqui comprovamos 

que o grau de afetividade entre os alunos, da permissividade para que as ações de 

racismo aconteçam de maneira implícita.  

Nossa próxima pergunta traz à tona a relação do racismo velado e a amizade 

entre os alunos, através do seguinte questionamento. Se um amigo seu fizer uma 

“brincadeira” por causa de sua cor, que atitude você tomaria? A resposta nos dá duas 

vertentes, a primeira é uma reação ativa perante a chamada “brincadeira” 37,5% dos 

alunos respondentes disseram que “faria o mesmo com ele”, essa reação constitui em 

devolver a ação. Na segunda, é uma reação passiva, 45,6% disseram não tomar 

“nenhuma” atitude perante a “brincadeira”.  

E por fim para fazer uma análise comparativa, fizemos a seguinte pergunta: Se 

um aluno que não é seu amigo fizer uma “brincadeira” por causa de sua cor, que 

atitude você tomaria? 70,6% dos alunos respondentes “diria que não gostou”. Aqui 

notamos que quanto mais baixo o grau de afetividade, torna-se mais fácil expressar o 

descontentamento com a “brincadeira” e a tolerância diante do racismo fica mais 

baixa.  

Ambas as reações estão diretamente ligadas ao grau de afetividade entre os 

alunos, quanto mais elevado este for, maior a permissividade para devolver a 

“brincadeira” e maior a tolerância a mesma. 

 

Conclusão 

 

Por meio deste trabalho conseguimos identificar grandes mudanças no padrão 

de comportamento dos adolescentes no que tange às relações étnico-raciais dentro 



 

 

do ambiente escolar. Nosso maior objetivo neste trabalho era responder a seguinte 

questão: De qual forma as relações étnico-raciais interferem no processo de formação 

sócio-educativa dos educandos do ensino médio da escola pública? 

Assim, através deste estudo e pesquisa aplicada, obtivemos dados que 

demonstram validar as três hipóteses prováveis onde essas relações podem interferir 

de maneira positiva, negativa e nula. O grau de aceitação elevado com relação à 

diversidade é uma mudança positiva que deve ser explorada dentro do ambiente 

escolar com o objetivo de conscientização, respeito e valorização da diversidade. 

Por outro lado, essa busca por relações afetivas nos trazem a problemática 

negativa do nosso estudo, que é a dinâmica do grau de afetividade com as ações de 

preconceito velado.  

Muitos alunos não têm o discernimento necessário para entender que as ações, 

as chamadas “brincadeiras” que eles mesmo promovem, muitas vezes ferem o amigo.  

Essas atitudes preconceituosas vêm se tornando comuns entre os alunos, 

distorcendo a realidade e camuflando a discriminação. O ambiente escolar é um 

espaço de sociabilização de grande destaque na formação sócio-educativa do aluno, 

perante essa importância é preciso que a escola seja um agente ativo, promovendo a 

conscientização e a valorização da diversidade.  

Como resolução para a problemática do racismo em relação ao grau de 

afetividade, seria interessante criar métodos de ensino que trabalhassem as 

limitações das ações dentro das relações afetivas. Usar a afetividade entre os alunos 

como ponto de partida para uma conversa franca do que é uma “brincadeira saudável”, 

e uma “brincadeira preconceituosa” que julga, menospreza e inferioriza seu amigo. 

A relevância desse estudo é ímpar podendo ser aprimorado e continuado, para 

que possamos formar cidadãos capazes de aceitar a diversidade não só por amor 

afetivo, mas também por consciência, respeito e admiração pela história e cultura das 

diversas raças e etnias, que tanto contribuíram para a formação de nossa nação. 
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