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RESUMO

Práticas discriminatórias relacionadas ao gênero, a orientação sexual, a condições socioeconômicas, 
a necessidades especiais, a questões geracionais, territoriais e étnico-raciais têm sido observadas com 
frequência no ambiente escolar e se constituído em desafio para os pesquisadores das Ciências Humanas 
e Sociais. Este trabalho tenciona refletir sobre a percepção de estudantes, professores, diretores de escola, 
funcionários e pais sobre o preconceito e a discriminação de natureza étnico-racial no cotidiano escolar. 
Para tanto, toma como principal orientação metodológica a análise de parte do banco de dados de uma 
pesquisa pioneira sobre o tema da diversidade na educação brasileira. Trata-se de investigação intitulada 
“Ações Discriminatórias no Âmbito Escolar” da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Ministério da Educação (FIPE/INEP/
MEC 2010). Para fins desse trabalho, a análise dos dados concentrou-se na questão étnico-racial. O 
exame do banco de dados permite inferir que o preconceito e a discriminação de natureza étnico-racial 
se fazem presentes no ambiente escolar, embora os sujeitos do estudo tenham manifestado dificuldades 
em percebê-los. Ressalta-se, entre os distintos grupos pesquisados, que os funcionários, pais e mães e, 
especialmente os estudantes, são os que manifestam os níveis mais acentuados de preconceito.
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INTRODUÇÃO

Apreender as ações discriminatórias que ocorrem e/ou se cristalizam no ambiente escolar se constitui em 
uma estratégia fundamental na superação das diversas formas de desigualdades e, de modo específico, das 
desigualdades étnico-raciais. Algumas indagações tem servido de fio condutor na tentativa de compreender 
o ambiente escolar, dentre elas pode-se destacar as seguintes: como os estudantes, professores, diretores, 
pais e funcionários percebem a discriminação étnico/racial no ambiente escolar? Os diversos sujeitos 
que integram o espaço escolar têm percepções semelhantes ou diferentes quando são instigados a se 
posicionarem sobre atitudes, crenças e valores atribuídos ao preconceito e à discriminação? 
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O propósito do artigo é refletir sobre a percepção de estudantes, professores, diretores de escola, 
funcionários e pais sobre o preconceito e a discriminação de natureza étnico-racial no cotidiano escolar. 
Para tanto, toma como principal orientação metodológica a análise de parte do banco de dados da pesquisa 
“Ações Discriminatórias no Âmbito Escolar - 2008” da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da 
Educação (FIPE/INEP/MEC 2010) que, para fins desse trabalho, delimitou-se à área temática étnico 
- racial. Trata-se de pesquisa pioneira sobre o tema da diversidade na educação brasileira. O estudo 
objetivou “analisar a abrangência e incidência do preconceito e da discriminação em 7 áreas temáticas:  
Étnico-racial, Gênero, Geracional, Territorial, Orientação Sexual, Socioeconômica e Necessidades 
Especiais”1. 

O levantamento dessa pesquisa da FIPE se deu a partir de uma aplicação de Survey em 501 
escolas públicas de 27 estados do país, sendo os sujeitos da pesquisa estudantes (7ª ou 8ª série do ensino 
fundamental, 3ª e 4ª série do ensino médio, 2º segmento de ensino fundamental e médio da Educação de 
Jovens e Adultos), professores (ensino fundamental e médio que lecionam portugueses e matemática), 
diretores de escolas, pais/mães (membros do Conselho Escolar ou da Associação de Pais e Mestres) e 
funcionários (secretário, porteiro, orientador educacional, etc.) (FIPE/INEP/MEC 2010). A investigação 
contou com 18.599 participantes, a saber: 501 diretores escolares, 1.004 professores, 1.005 funcionários, 
15.087 estudantes e 1.002 pais, mães ou seus representantes.

O artigo, que explora essa rica base de dados disponibilizada pela FIPE/INEP/MEC compõe-
se de duas partes. Para subsidiar o debate sobre discriminação racial na escola, na primeira parte do 
texto a ênfase foi conferida à questão das desigualdades raciais na educação partindo da contribuição 
teórica de estudos sobre discriminação racial no contexto norte-americano. Com o propósito de discutir 
posicionamentos e conhecimentos relativos às práticas discriminatórias no ambiente escolar no contexto 
brasileiro, na segunda parte do texto são analisados os dados da pesquisa “Ações Discriminatórias 
no Âmbito Escolar” (FIPE/INEP/MEC, 2010). As reflexões finais apontam para a necessidade de 
construção de uma escola capaz de identificar e problematizar o preconceito no seu cotidiano e, com 
isso, desnaturalizá-lo, a fim de criar referências alicerçadas no respeito à diversidade étnico - racial. 
DESIGUALDADES E DISCRIMINAÇÕES RACIAIS NA EDUCAÇÃO

A configuração de ações discriminatórias entre os sujeitos que compõem o universo escolar é 
um elemento que tem suscitado problematizações e novas formulações teóricas no contexto nacional 
e internacional no campo de estudos das Ciências Sociais. Dessas problematizações, muitas se 
concentram na busca pela compreensão das desigualdades (ou disparidades) e discriminações raciais e 
dos seus desdobramentos na vida prática dos sujeitos e, de maneira especial, na sua relação de ensino-
aprendizagem.

Nesse caminho, uma abordagem que merece destaque são os resultados das investigações de 
Mickelson (2003).  No artigo intitulado “Quando as Disparidades Raciais na Educação são Resultado 
da Discriminação Racial? Uma Perspectiva nas Ciências Sociais2” a autora aponta três respostas que 
contribuem para alargamento da questão. 

Inicialmente, procura definir a “discriminação racial na educação” que, no seu entendimento, 
está atrelada ao surgimento “de ações de instituições ou intervenientes estatais individuais, de suas 

1 Disponível em:  http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/diversidade_apresentacao.pdf Acesso em 06/04/2016.
2  O artigo �hen Are �acial �isparities in Education the �esult of �acial �iscrimination? A Social Science Pers- O artigo �hen Are �acial �isparities in Education the �esult of �acial �iscrimination? A Social Science Pers-A Social Science Pers-
pective de �oslyn Arlin Mickelson foi publicado em: Teachers College �ecord Volume 105, Number 6, August 2003, pp. 
1052–1086 e traduzido livremente para fins desse trabalho.
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atitudes e ideologias, ou dos processos que sistematicamente tratam alunos de diferentes grupos raciais/
étnicos distintamente ou desigualmente”.  As demais respostas elencadas assim se fundamentam:    

A segunda resposta é que, distinguir a discriminação racial das disparidades raciais 
é, de fato, um desafio intelectual, legal e estatístico com possivelmente importantes 
implicações políticas. Mas na vida cotidiana de brancos e negros (assim como 
de latinos, asiáticos, índios americanos e da juventude birracial), essa distinção 
é provavelmente menos significativa do que cientistas e legisladores poderiam 
esperar. Distinguir discriminação racial de disparidades raciais é semelhante 
a purificar o ar de um lado da porta. No fim, o ar sujo se mistura ao limpo e 
prejudica a respiração; no caso da educação, os efeitos cumulativos e interativos 
das disparidades raciais e da discriminação, em última análise, prejudicam as 
crianças. (MICKELSON, 2003, p.1051)

A terceira resposta derivada das anteriores propõe “um salto conceitual” à pergunta inicial: “De 
acordo com as ciências sociais, quando as disparidades raciais na educação são resultado da discriminação 
racial?” A partir da indagação a questão é reformulada e ganha novo contorno: “Quando as disparidades 
raciais na educação não são devidas à discriminação?” A resposta é considerada polêmica, entretanto, 
tal 

(...) reformulação oferece muitas vantagens sobre a original. Primeiro, ela reflete 
o peso da evidência científica social e histórica e reconhece que não há uma 
membrana impermeável entre escolas e a sociedade em geral. (...) Segundo, ela 
retira a justificativa de esperar por uma melhora da diferença entre raças até que 
entendamos os mecanismos pelos quais a discriminação racial opera na educação. 
E terceiro, se nossa pergunta busca distinguir quando as disparidades não são 
resultado da discriminação, estaremos mais propensos a desenvolver respostas 
que abordam mais das forças que criam e sustentam a lacuna racial na educação. 
(MICKELSON, 2003, p.1075)

As indagações e as respectivas respostas revelam a pertinência da abordagem da autora uma 
vez que os traços e consequências da transformação econômica, política e cultural afetou o mundo 
de modo geral, e a América, de forma particular, a partir de mecanismos relacionados à globalização, 
imigração e a economia pós – fordista presente no século XXI.  E a educação pública, considerada 
parte integrante desse processo, tem ganhado contornos cada vez mais expressivos nessa dinâmica na 
contemporaneidade, sobretudo quando se tem como norte as disparidades raciais e étnicas:

As marcas da globalização – o fluxo de capital, informação e pessoas através 
de fronteiras políticas – têm a certeza de enriquecer, desafiar e complicar a 
sociedade contemporânea. A educação pública já está experimentando muitos 
desses desafios associados às novas tendências. Escolas e comunidades são mais 
etnicamente e racialmente diversificadas do que antes. As disparidades raciais e 
étnicas na educação não são novidade nas escolas americanas. Recentes mudanças 
demográficas, políticas e econômicas têm o potencial de exacerbar as desigualdades 
existentes. Além disso, divisões sociais de classe e gênero complicam a emergente 
lacuna racial nos resultados educacionais. (MICKELSON, 2003, p.1051)

É certo, conforme a autora, que a discriminação racial faz parte da história da educação pública 
americana, sendo resultado intencionalmente de “leis e práticas discriminatórias”. Contudo, em meados 
do século passado práticas dessa natureza foram sendo alteradas em função de “leis, decisões judiciais 
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e políticas do estado – junto com muitos esforços heroicos de cidadãos privados – [tendo] eliminado a 
arquitetura legal e formal da discriminação educacional”. Nesse caminho, lembra Gamoran (2001) apud 
Mickelson (2003, p.1053) “a educação na América hoje e a de 1901 revela que a discriminação racial 
ostensiva e as disparidades nos resultados escolares têm sido reduzidas dramaticamente. No entanto, 
continuam as disparidades raciais correlacionadas”.

A abordagem do tema em tela requer a busca pelo aclaramento das categorias raça, etnia e 
identidade social. A centralidade de tais categorias se revela na medida em que as identificamos 
historicamente e, ao mesmo tempo, nos “contingentes sociais construídos intimamente entrelaçados 
com a identidade”. Nesse contexto, é possível afirmar que “raças são socialmente construídas em relação 
informal às diferenças fenotípicas percebidas entre humanos. A etnia relaciona-se com a ascendência 
nacional e exprime as diferenças culturais, lingüísticas e históricas entre grupos”. 

A auto-identidade racial possui dois aspectos complementares: Como outros 
identificam a raça de um indivíduo e como o indivíduo constrói sua própria 
identidade racial, em parte como reação do comportamento de outros. Ambos os 
aspectos são relevantes para a discriminação racial na educação. A auto-identidade 
racial e étnica de um estudante precisa ser consistente com a construção dos outros 
dessa identidade. (MICKELSON, 2003, p.1051)

O inventário teórico utilizado pela autora contribui para um melhor enfrentamento ao problema 
pois, além das categorias anteriormente mencionadas, outros pontos como rótulos e organizações 
explicativas “para a diferença de raça em resultados educacionais dentro de seis categorias maiores: 
determinismo biológico, estrutura social, estruturas escolares e oportunidades de aprendizado, contexto 
familiar, cultura e o estado” (...) foram acionados. A autora também aborda as seguintes teorias: teoria 
da reprodução (Bowles e Gintis, 1976), teoria da resistência (Giroux, 1981; MacFarland, 2000 e outros), 
da desigualdade maximamente mantida (MMI, em inglês, �aftery and Hout, 1993), desigualdade 
efetivamente mantida (EMI, em inglês, Lucas, 2001), Capital Cultural (Bourdieu, 1977), etc. Nesse 
sentido, mostram-se relevantes as inferências apontadas por Mickelson (2003, p.1076):

Mesmo se concluirmos que a discriminação não causa as disparidades raciais 
na educação, uma conclusão que não apoio, nós não podemos e não devemos 
concluir que as escolas não têm o papel de abordar as disparidades educacionais. A 
educação pública é a única instituição que pode tocar a vida de todos os estudantes 
dessa nação. Se as escolas públicas não abordarem as disparidades raciais, quem 
ou qual instituição o fará? 

Tais inferências podem subsidiar tentativas de explicações das desigualdades no contexto 
educacional brasileiro, especialmente no que concerne às desigualdades provenientes das práticas de 
discriminação étnico-raciais. No Brasil, em específico, pode-se destacar a pesquisa realizada pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), e que data de 2010. Ao revelar, por exemplo, a situação de 
analfabetismo que afeta 14,1 milhões de brasileiros, o citado estudo assinala a grande diferença entre 
brancos, pretos e pardos. 

A taxa de analfabetismo diminuiu na última década, passando de 13,3%, em 
1999, para 9,7%, em 2009, para o total da população, o que representa ainda um 
contingente de 14,1 milhões de analfabetos. Apesar de avanços, tanto a população 
de cor preta quanto a de cor parda ainda têm o dobro da incidência de analfabetismo 
observado na população branca: 13,3%dos pretos e 13,4% dos pardos, contra 5,9% 
dos brancos, são analfabetos. (BRASIL/IPEA, 2010)

Investigação desenvolvida pela FIPE/INEP/MEC (2010) lança luzes para o entendimento das 
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desigualdades educacionais no Brasil a partir da discussão sobre as discriminações étnico-raciais no 
contexto escolar. Parte do rico banco de dados desse estudo é apresentado a seguir.
OS SUJEITOS DA ESCOLA PÚBLICA: PERCEPÇÕES SOBRE DISCRIMINAÇÃO ÉTNICO-
RACIAL NO COTIDIANO ESCOLAR.

A escola pública se constitui em um terreno fértil a partir do qual se cristalizam modos de ser 
e atuar no ambiente escolar e se estabelecem relações que se processam para além dos seus muros. 
Assim, a abordagem sobre as ações discriminatórias no contexto escolar ganha relevo. Essas ações, que 
encontram-se presentes no interior das escolas das diversas regiões do país e dos meios de comunicação 
(TV, jornais, rádios), de forma mais acentuada as redes sociais (através do Facebook, �hatsApp, Twitter, 
Messenger), têm ajudado a redimensionar o grau de importância e propagado as ações discriminatórias no 
interior da escola. A base de dados da pesquisa da FIPE/INEP/MEC (2010) representa grande relevância 
para que pesquisadores, agentes governamentais e profissionais da educação possam compreender com 
maior rigor essa realidade. 

O universo da pesquisa conduzida pela FIPE foi constituído de “54.402 escolas, localizadas em 
5.563 municípios brasileiros”. (FIPE/INEP/MEC 2010, p.28).  A partir desse universo foi organizada a 
amostra da pesquisa, sendo esta constituída de 500 escolas e tendo “erro amostral inferior a 4,5%, com 
nível de confiança de 95%, nas estimativas em nível nacional.” O “número real” de escolas pesquisadas 
foi de 501. (FIPE/INEP/MEC 2010, p.30-31). A tabela n.01 ilustra a distribuição dos respondentes:

TABELA 01 -  AMOST�AS �E �ESPON�ENTES, PO� POPULAÇÃO-ALVO.

Fonte: FIPE/INEP/MEC 2010, p.31

Outros dados fundamentais como Gênero, Cor/Etnia ajudam a dimensionar o alcance do 
levantamento.  Em relação ao gênero (Tab.02), os dados revelaram a participação efetiva do sexo 
feminino no ambiente escolar em todas as categorias.

TABELA 02 – �IST�IBUIÇÃO �OS �ESPON�ENTES PO� GÊNE�O (%)

           Fonte: FIPE/INEP/MEC 2010, p.57
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A Cor/Etnia (Tab. 03) dos sujeitos da pesquisa também é um dado que merece atenção.  Com 
a inclusão das categorias nativas como caboclo, moreno, mulato, cafuso percebe-se uma alteração na 
auto-classificação geral dos respondentes quando a referência é a auto-classificação oficial (IBGE). 
Telles (2003) elucida as formas de classificação racial no Brasil, que são: a forma oficial (IBGE), cujas 
categorias compreendem o branco, preto, pardo, amarelo e indígena; e a forma popular, que reúne as 
categorias nativas e a binária (negro e branco) utilizada em grande medida pelo Movimento Social 
Negro.

Na realidade, a concentração de um maior contingente de brancos entre diretores (46,0% brancos), 
professores (46,9% brancos) e funcionários (40,7% brancos) aos percentuais de auto-declaração desses 
sujeitos despertam certa curiosidade – o que, talvez, possa ser explicado em função das dificuldades para 
aceitação e/ou um maior entendimento da classificação da cor/etnia.

No caso dos alunos, chama atenção a auto-classificação moreno (36,%). Outro aspecto importante 
diz respeito à categoria pardo com percentuais bem menores em todas as modalidades investigadas 
(diretores, professores, funcionários, alunos, pais/mães). 

TABELA 03 – CO�/ETNIA(%) �OS �ESPON�ENTES

Fonte: FIPE/INEP/MEC 2010, p.58

Atitudes, crenças e valores relacionados ao preconceito e discriminação compõem o mosaico 
da realidade investigada e “consiste da apresentação dos valores médios para o índice percentual de 
concordância (IPC %) dos respondentes com frases que expressam discriminação”. Um destaque a ser 
considerado é que a utilização do termo atitudes teve como propósito “expressar o conjunto de todas 
as percepções dos respondentes em relação às questões de preconceito/discriminação, englobando 
também suas crenças e valores”. (FIPE/INEP/MEC 2010, p.69). A tabela 04 elucida o posicionamento 
dos respondentes.
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TABELA 04 – PE�CENTUAL �E CONCO��ÂNCIA COM F�ASES QUE EXP�ESSAM O P�ECONCEITO ÉTNICO 
/RACIAL.
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Fonte: FIPE/INEP/MEC 2010, p.70

A partir do exame dos dados relativos ao preconceito étnico-racial é possível inferir que alunos, 
pais/mães e funcionários apresentam posicionamentos mais preconceituosos quando comparados aos 
professores e diretores.  Nota-se, entre outras, que a ideia que “negros tem mais habilidade em trabalhos 
manuais” apresenta percentuais bem maiores entre funcionários, alunos e pais do que entre diretores e 
professores. Um destaque importante do estudo da FIPE diz respeito à análise “de atitudes, crenças e 
valores relacionados ao preconceito e a discriminação” indicando que “entre os públicos pesquisados, 
funcionários, pais e mães e, principalmente, os alunos, são os que apresentam os maiores níveis de 
preconceito, expressos por meio de suas atitudes em relação às frases pesquisadas.” (FIPE/INEP/MEC 
2010, p.58).

Sobre as percepções dos sujeitos acerca da humilhação de aluno, professor ou funcionário negro 
no ambiente escolar, observa-se que a maior parte dos respondentes “nem viu, nem soube que aconteceu 
na escola” esse tipo de situação.  As tabelas elaboradas com base  n.05, n.06 e n.07 permitem visualizar 
os percentuais que tratam dessa questão.

TABELA 05 – ALUNO(A) TER SIDO HUMILHADO(A) POR SER NEGRO(A)

 Frequência %
Vi nesta escola 1439532 16,32

Não vi, mas soube que aconteceu nesta escola 1051698 11,92

Nem vi, nem soube que aconteceu nesta escola 6320558 71,65

Total 8811787 99,89

Sem informação 9490 0,11

Total 8821277 100,00   
Fonte: Tabela elaborada a partir do Relatório da Pesquisa “Ações 
Discriminatórias no âmbito escolar”, FIPE/INEPE/MEC, 2010.

TABELA 06 – PROFESSOR (A) TER SIDO HUMILHADO(A) POR SER NEGRO(A)
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 Frequência %
Vi nesta escola 613862 6,96

Não vi, mas soube que aconteceu nesta escola 611064 6,93

Nem vi, nem soube que aconteceu nesta escola 7589431 86,04

Total 8814357 99,92

Sem informação 6920 0,08

Total 8821277 100,00   
Fonte: Tabela elaborada a partir do Relatório da Pesquisa “Ações 
Discriminatórias no âmbito escolar”, FIPE/INEPE/MEC, 2010.

TABELA 07- FUNCIONÁRIO (A) TER SIDO HUMILHADO(A) POR SER NEGRO(A)

Frequência %
Vi nesta escola 607927 6,89

Não vi, mas soube que aconteceu nesta escola 632273 7,17

Nem vi, nem soube que aconteceu nesta escola 7575102 85,87

Total 8815302 99,93

Sem informação 5975 0,07

Total 8821277 100,00   
Fonte: Tabela elaborada a partir do Relatório da Pesquisa “Ações 
Discriminatórias no âmbito escolar”, FIPE/INEPE/MEC, 2010.

No que tange às percepções dos pesquisados sobre apelidos preconceituosos no cotidiano da 
escola, constata-se que um maior percentual de sujeitos (45,06%) “nem viu, nem soube que aconteceu 
na escola”. Contudo, um número significativo de respondentes (38,03%) alega que “viu nesta escola”, 
ou seja, percebe a presença deste tipo de ocorrência no contexto escolar. A tabela a seguir detalha os 
percentuais.

TABELA 08 - PESSOAS (ALUNOS, PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS) COM APELIDOS 
PRECONCEITUOSOS

 Frequência %
Vi nesta escola 3354776 38,03
Não vi, mas soube que aconteceu nesta escola 1453433 16,48
Nem vi, nem soube que aconteceu nesta escola 3975245 45,06
Total 8783455 99,57
Sem informação 37823 0,43
Total 8821277 100,00   

Fonte: Tabela elaborada a partir do Relatório da Pesquisa “Ações Discriminatórias no âmbito escolar”, FIPE/INEP/MEC, 
2010.

Os dados sugerem que os sujeitos que compõem o universo da escola  têm dificuldades em 
observar e apontar a presença de práticas discriminatórias direcionadas à pessoa negra. Em relação 
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aos apelidos, prática corriqueira no interior dos estabelecimentos de ensino, os dados indicam que tais 
procedimentos são absorvidos com naturalidade no ambiente escolar.

O exame dos dados revela que o ambiente escolar constitui espaço de manifestação das 
contradições inerentes as práticas cotidianas dos diversos sujeitos que constituem tal universo. Trata-
se, portanto, de espaço que abriga o racismo, o preconceito e a discriminação racial. O racismo “uma 
ideologia que apregoa a existência de hierarquia entre grupos raciais”, o preconceito “entendido como 
toda predisposição negativa em face de um indivíduo, grupo ou instituição assentada em generalizações 
estigmatizantes sobre a raça a que é identificado”; e a discriminação “definida como toda e qualquer 
distinção, exclusão ou preferência racial que tenha por efeito anular a igualdade de oportunidade e 
tratamento entre os indivíduos ou grupos” (JACCOU� & BEGHIM, 2002, p.39) são traços marcantes 
da realidade brasileira e escolar. 

REFLEXÕES FINAIS

A pesquisa “Ações discriminatórias no Âmbito escolar” da FIPE/INEP/MEC oferece uma 
gama de possibilidades de análises sobre a diversidade na educação brasileira, se colocando como um 
instrumento relevante para desvelar as variadas formas de preconceito, “elemento efetivamente presente 
no ambiente das escolas públicas do país”. (FIPE/INEP/MEC 2010, p.58). No caso específico da 
diversidade étnico-racial, os dados permitem inferir que o preconceito e a discriminação de natureza étnico-
racial se fazem presentes no ambiente escolar, embora os sujeitos do estudo tenham manifestado dificuldades 
em percebê-los. Ressalta-se, entre os distintos grupos pesquisados, que os funcionários, pais e mães e, 
especialmente, os estudantes, são os que manifestam os níveis mais acentuados de preconceito.

O exame da percepção dos diversos sujeitos do estudo evidencia, portanto, que  as percepções 
sobre o fenômeno ainda são incipientes no interior da escola. Esse cenário indica a necessidade de 
estratégias de intervenção no sentido de possibilitar aos distintos atores escolares a reflexão sobre 
suas percepções, a possibilidade de identificar e problematizar o preconceito e a discriminação racial 
no cotidiano escolar, e de potencializar ações alicerçadas no respeito à diversidade étnico- racial que 
caracteriza a realidade da escola e da sociedade brasileira.
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