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RESUMO: Essa pesquisa tem por objetivo investigar de que forma a escola trabalha 
a questão étnico racial, bem como avaliar o trabalho da escola na conscientização e 
exclusão dos casos étnico-raciais e seus reflexos no processo ensino-
aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, tendo como tipo de 
estudo a pesquisa de campo, com base nos seguintes autores; Menezes (2002), 
Romão (2001), Rodrigues (2012) e Santos (2001) dentre outros.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil, país de uma grande diversidade racial, sofreu e sofre até os dias de 

hoje com o racismo e a discriminação causado pelo período como da escravidão. A 

população brasileira que é formada por diversas etnias ainda vivencia o racismo em 

relação aos negros, e isso acontece com muita frequência de forma velada e nos 

vários lugares, até mesmo onde menos imaginamos, na escola. 

O racismo, então, ocorre na escola em suas diversas relações, de aluno para 

aluno e, até mesmo de professor para aluno. Cenas de preconceito e discriminação 

são presenciadas dia a dia nas salas de aulas e os professores preferem não 

discutir e repreender esses alunos para não causar conflitos e também por falta de 

argumento. 

Esse tipo de ação pode acabar interferindo no processo ensino aprendizagem 

do aluno, colaborando significativamente para o seu fracasso escolar, portanto, esse 

assunto precisa ser abordado e trabalhado nas escolas. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo geral da pesquisa é investigar de que forma a escola trabalha a 

questão étnico-racial. Para alcançar o objetivo geral, temos como objetivos 

específicos: identificar casos de preconceitos raciais de forma explícita ou velada no 

cotidiano de uma escola. Analisar de que forma a escola trabalha as questões 

étnico-raciais, além de avaliar o trabalho da escola na conscientização e exclusão 

dos casos étnico- raciais e seus reflexos no processo ensino-aprendizagem. 

 

METODOLOGIA 

 



    Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, tendo como tipo de 

pesquisa de campo, buscando informações diretamente com alunos, professores e 

funcionários de escolas de ensino fundamental. Para obtermos resultados, 

realizaremos seguintes procedimentos para coleta de dados observação de práticas 

pedagógica e dia-dia da sala de aula. E aplicação de questionários e entrevistas 

com alunos, professores e funcionários. 

 

DISCRIMINAÇÃO RACIAL E SEUS REFLEXOS 

 

Para a realização do projeto está sendo analisados os autores Menezes 

(2002), Romão (2001), Rodrigues (2012) e Santos (2001) dentre outros.  

A Lei nº 11.645/2008 alterou o Artigo 26-A (incluído pela Lei nº 10.639/2003) 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 9394/96, estabelecendo 

a obrigatoriedade da inclusão no currículo da educação de nosso país da temática 

“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. O artigo representa uma tentativa de 

construção de uma educação antirracista, que minimize o problema racial e a 

distribuição desigual de direitos e afetos, e de construção das identidades dos 

negros. 

Apesar da lei a escola ainda tem uma inclinação a ignorar os conflitos raciais, 

como também, não intervir de forma assertiva para conscientização e formação de 

sujeitos antirracistas. Menezes (2002, p. 12) defende que a escola deve ser um 

espaço propício para discutir e trabalhar essa temática ao dizer que: 

O espaço institucional poderá proporcionar discussões verticalizadas 
a respeito das diferenças presentes, favorecendo o reconhecimento 
e a valorização da contribuição africana, dando maior visibilidade aos 
seus conteúdos até então negados pela cultura dominante. Esse tipo 
de ação promoverá um conhecimento de si e do outro em prol da 
reconstrução das relações raciais desgastadas pelas diferenças ou 
divergências étnicas. 
  

 Porém, o que percebemos é que há uma falta de intervenção dos 

profissionais da educação de forma planejada e sistematizada de se trabalhar as 

questões étnico-raciais, preferindo esses a omissão e ao silêncio. Muitas vezes por 

serem, eles mesmos racistas ou até mesmo com a intenção de não se expor 

(Romão, 2001). 

A discriminação em relação ao negro acontece a partir da cor da pele e do 

tipo de cabelo, dentre outras características físicas e culturais, e estão presentes no 



inconsciente da sociedade e deve ser assunto em sala de aula como forma de 

extinguir os conflitos raciais.  

O conflito racial e o sentimento de insatisfação com o corpo estão 
mais presentes no universo feminino principalmente no seu cabelo e 
a tonalidade de pele, que em nosso país tem significado particulares 
na classificação racial brasileira devido a miscigenação que, por sua 
vez, possibilita uma grande reflexibilidade e complexidade de 
classificação de quem é negro ou branco no Brasil. A classificação 
depende de vários fatores, diretamente ou indiretamente ligados aos 
traços físicos, como gradação de pele, textura do cabelo e formato 
do nariz ou boca, entre outros (RODRIGUES, 2012, p. 63).  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

  

A escola é um lugar que deveria se responsabilizar na produção de identidade 

de todas as crianças, inclusive das negras e, também, na produção de uma 

educação antirracista, propiciando a conscientização, e a valorização das 

diferenças.  

É preciso analisar, refletir e discutir as questões racistas e preconceituosas na 

formação da identidade e no empoderamento das crianças, com o objetivo de 

sensibilizar e conscientizar os professores e a educação de modo geral para a 

construção de uma sociedade mais humana e justa, dentro dos princípios dos 

Direitos Humanos.  
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