
 
 

 

 

V ENECULT - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura 
27 a 29 de maio de 2009 

Faculdade de Comunicação/UFBa, Salvador-Bahia-Brasil. 

 

RELAÇÕES RACIAIS CONTEMPORÂNEAS: A ESCOLA FUNDAMENTAL 
EM PERSPECTIVA. 

 
Wilma de Nazaré Baía Coelho 1 

Felipe Tavares de Moraes 2 
Rafaela Paiva Costa 3 

 

Resumo: 

Este artigo busca apresentar uma discussão sobre as relações étnico-raciais no 
Brasil, introduzindo sinteticamente os aspectos mais gerais da questão, e, em 
seguida, parte-se para a análise da forma como este tema está presente no campo 
educacional, a partir das representações de alunos de uma escola privada de ensino 
fundamental da grande Belém-PA, especialmente naquilo que eles entendem por ser 
branco, negro e indígena no Brasil. Trabalhamos, então, com as formulações de 
Roger Chartier sobre Representação, e de Pierre Bourdieu sobre Dominação 
Simbólica. Concluímos, inicialmente, que as representações dos alunos acerca do 
objeto da pesquisa são em geral orientadas por construções do senso comum, e, por 
conseguinte, apresentam marcadores sociais já naturalizados em relação ao branco, 
negro e indígena.  

 

Palavras-chave: Racismo no Brasil; Educação; Escola Fundamental; Formação 

de Professores. 

 

INTRODUÇÃO 

Por muito tempo, o Brasil foi considerado o país da Democracia Racial – 

exemplo para o mundo como um lugar aonde o preconceito e a discriminação não 

teriam espaço. Ainda hoje, a miscigenação, a mistura de raças, está presente no 

discurso do senso comum acerca daquilo que melhor caracteriza o povo brasileiro. É 

exatamente esta a concepção que orienta o cotidiano escolar, cuja prática docente, com 

o imperativo legal pelo trato com a Diferença em sala de aula4 e sem formação teórico-

metodológica para lidar com este conteúdo, acaba por basear o seu trabalho em suas 
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próprias representações5 sobre a constituição étnico-racial do Brasil e sobre a 

Diversidade (COELHO & COELHO, 2008). 

Destinaremo-nos, então, a traçar um breve panorama histórico-social acerca das 

relações étnico-raciais no Brasil, para entender alguns dos questionamentos mais 

correntes sobre o tema, e, em seguida, particularizar a discussão no campo educacional, 

especificamente na formação de professores e a inserção do conteúdo relacionado ao 

trato com a Diferença nas escolas – foco de nossas pesquisas – e, assim, comentar o 

exemplo da prática pedagógica – por meio de seus discentes – de uma instituição de 

ensino fundamental da rede privada da grande Belém, recorte que fizemos dentro da 

pesquisa6 maior que orienta nossos estudos mais recentes. 

Isto porque entendemos o racismo segundo a lógica conceitual da dominação 

simbólica de Pierre Bourdieu, para o qual determinados grupos interessados em 

assegurar o status quo, utilizam campos estratégicos da sociedade, como a educação, 

para contribuir na reprodução e legitimação de sua cultura dominante que é 

internalizada e externalizada pelos demais grupos, inclusive aqueles que são 

desfavorecidos com esta ordem social. Esta não é uma dominação que se utilize, 

necessariamente, da força física para alcançar seus objetivos; ela se dá no campo das 

representações sociais, a partir das quais a cultura de um grupo transforma-se na cultura 

de todos, ou, pelo menos, na que todos querem alcançar (BONNEWITZ, 2003; 

BOURDIEU, 1978, 1992, 1997, 1998). 

 

DO MITO DAS TRÊS RAÇAS À DEMOCRACIA RACIAL 

Com a chegada dos portugueses às terras que hoje chamamos Brasil, 

representações sobre o território e seus habitantes foram sendo construídas e 

modificadas. Na maior parte do tempo, a natureza foi retratada como uma verdadeira 

cópia do Éden (DAMATTA, 1993), o paraíso, mas o retrato parece ter sido diferente 

com relação aos seus habitantes: “Essa humanidade diversa, que lembrava o negro dos 
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escravos africanos e o amarelo dos povos indígenas, que praticava o canibalismo e a 

feitiçaria e agia com lascívia, devia ser condenada” (SCHWARCZ, 2001, p. 15). 

É no século XIX que a noção de raça entre os homens foi efetivamente proposta 

por Georges Cuvier, no que se refere à “existência de heranças físicas permanentes entre 

os vários grupos humanos” (AZEVÊDO, 1990; SCHWARCZ, 1993). Neste contexto, 

“os teóricos do darwinismo racial fizeram dos atributos externos e fenotípicos 

elementos essenciais, definidores de moralidade e do devir dos povos” (SCHWARCZ, 

2001, p. 22). 

Aqui no Brasil, estas teorias raciológicas européias7 ganharam amplitude 

quando, em 1840, o recém-nascido Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) 

promoveu um concurso ao premiar o melhor plano para a escrita da História do Brasil, 

em consonância com o novo ânimo que a Independência (1822) tinha há pouco trazido 

para os grupos intelectualizados do país. O vencedor foi o naturalista alemão Karl Von 

Martius, para o qual, aos moldes da ciência evolucionista do momento, esta história 

deveria ser contada como resultado da união de três raças, cujas contribuições seriam: 

dos brancos, a herança da civilização; do negro, a força e o trabalho; e do índio, a 

ingenuidade e a pureza (DAMATTA, 1993; ORTIZ, 1983; SCHWARCZ, 1997, 2001). 

No entanto, a ‘mistura’ que havia sido desenvolvida por séculos no Brasil era 

absolutamente condenada pela perspectiva biologizante na qual a ciência do ocidente 

estava envolvida. O Brasil – enquanto verdadeiro “laboratório racial” (SCHWARCZ, 

2001) – foi tido por intelectuais estrangeiros e muitos nacionais como um povo de raças 

degeneradas pela miscigenação e propenso ao insucesso. 

O que se fez, então, no Brasil, segundo Schwarcz (1993), foi um uso criativo 

dessas teorias racistas, no momento em que, descartando o que não interessava e 

ressaltando tudo aquilo que pudesse abrir uma brecha para a interpretação de que esta 

era uma nação rumo à civilização e ao progresso, passou-se a interpretar a miscigenação 

não mais como elemento de condenação da nação (tal qual, de fato, uma leitura literal 

dessas teorias afirmaria), mas como saída capaz de proporcionar o embranquecimento 

da população (OLIVEIRA VIANNA, 1932). E, ainda que o seu resultado não tenha sido 

plenamente alcançado, porque, enfim, não se conseguiu “branquear a população”, viu-se 

em uma nação miscigenada a nova bandeira nacional, o elemento que identificava a 
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nação brasileira e a distinguia de qualquer outra (além de servir como instrumento de 

coesão social): o país da mistura, da cordialidade, da democracia racial. 

Dessa forma, a miscigenação, antes tida como o elemento que condenava a 

nação, fadada ao insucesso racial – quiçá à extinção, já que se chegou mesmo a 

questionar a fertilidade do mestiço (SCHWARCZ, 1993) –, passou então a ser a saída 

pela qual seria alcançado o ideal branco e civilizado europeu. E, mesmo que tal projeto 

não tenha sido possível, afinal, não se conseguiu branquear a população, o resultado 

imediato se transformou, por si só, naquilo de que os grupos preocupados com o futuro 

racial do país precisavam: uma nação misturada, miscigenada: o país da Democracia 

Racial. Essa idéia garantia a ausência do ódio racial que tanto assolava o mundo em 

guerra, e que passou a ser cantada em verso e prosa desde então, tornando-se um 

elemento basilar para a construção da identidade nacional (SCHWARCZ, 1993, 2000; 

DAMATTA, 1993; ORTIZ, 1983).  

Deste período, década de 1930, data a primeira edição da obra de Gilberto 

Freyre (2005), o qual, mesmo não cunhando a expressão “Democracia Racial” – 

segundo Guimarães (2002b), dita provavelmente pela primeira vez por Arthur Ramos, 

em 1941 e, em seguida, por Roger Bastide, em 1944 –, popularizou no imaginário social 

a sua idéia do “convívio harmônico” inter-racial proporcionado pela miscigenação aqui 

historicamente processada, sobretudo porquanto da crença em uma escravidão “mais 

branda” existente no país, tese que só foi questionada décadas mais tarde, quando dos 

estudos de novas gerações. 

A crítica se deu, então, principalmente, pelas pesquisas de Florestan Fernandes 

(1965), em um estudo financiado pela UNESCO que reuniu vários intelectuais cujo 

objetivo era encontrar o “segredo” da “harmonia racial” brasileira, frente a um mundo 

devastado por guerras movidas pelo ódio racial. Fernandes, no entanto, chegou a um 

resultado inesperado, afirmando a existência de racismo no Brasil, facilmente 

demonstrável pela estrutura social na qual negros e brancos ocupavam espaços distintos. 

Tais desigualdades raciais, concluiu ele, seriam heranças diretas do período escravista 

ainda tão recente, e que, com o passar do tempo e o desenvolvimento da sociedade 

capitalista – pautada nas relações de mercado que priorizam habilidades e competências 

não ligadas à cor e origem racial – pouco a pouco essa realidade seria modificada e o 

racismo extinto. 

É Carlos Hasenbalg (1979) quem vai completar o raciocínio iniciado por 

Fernandes acerca da realidade racial brasileira de modo a embasar a maior parte dos 



trabalhos sobre o tema até hoje: segundo o autor, de fato, a discriminação e as 

desigualdades raciais do país estão fortemente ligadas ao período escravista, mas não só 

a ele; a cada novo momento e espaço social, o negro sofre novas restrições que ratificam 

tais desigualdades raciais, formando o que ele chamou de “ciclo de desvantagens” dos 

negros (GUIMARÃES, 2002a). Dessa forma, o racismo não tenderia a desaparecer, mas 

é reproduzido pela estrutura social. 

No entanto, mesmo com a considerável produção sobre o tema, especialmente 

após a grande inserção de estudiosos ligados ao Movimento Negro na academia e da 

expansão de programas de pós-graduação sobre as relações étnico-raciais no Brasil, a 

partir dos anos 1980, é o ideal de Democracia Racial (e mesmo o do branqueamento) o 

elemento que continua a embasar e a conjugar aquilo que o senso comum define como 

nossa “identidade nacional”. Na música, no futebol e no carnaval ainda é possível ver 

mais explícita a exaltação da mistura e da cordialidade racial, mesmo que se admita a 

existência de racismo no Brasil, o qual é tomado como “idiossincrasia”: problema que 

se manifesta em âmbito individual e não social (BLAJBERG, 1996). 

 

O “RACISMO À BRASILEIRA” E A EDUCAÇÃO 

A idéia de “nação miscigenada” ainda se sobrepõe às tentativas do 
Movimento Negro de popularizar a pluralidade étnico-racial, que admite não uma 
“raça brasileira” misturada, cuja noção de “igualdade” é privilégio de alguns; mas de 
tolerância e respeito a todas as raças que compõem os vários “brasis” desta nação 
(D’ADESKY, 2001). Sob o discurso da igualdade racial, mantêm-se as 
desigualdades efetivas, relativas à educação, ao mercado de trabalho, à representação 
na mídia, à conquista de direitos etc. – já que, sendo “todos iguais”, não há lugar para 
reivindicações ou denúncias sobre algo que “não existe”. E quando se admite a 
existência de racismo no Brasil, este, tomado como pontual, individual, é relegado 
como um “problema dos negros”, deixando de ser encarado como uma questão 
social. 

O que, de qualquer forma, camufla a realidade de intolerância, discriminação 
e desnivelamento socioeconômico entre as raças que compõem o país; as quais são 
muito bem definidas no cotidiano, afinal, como ilustra Hédio Silva Jr.(1998), 
qualquer segurança ou policial sabe perfeitamente que ser negro no Brasil é sinônimo 
de ser favelado e marginal: “Não se prefere parar os negros porque não há pessoas 
suspeitas, mas situações suspeitas”, afirma o coronel Élio Proni da Academia de 
Polícia Militar em entrevista à revista Veja de 7 de fevereiro de 96, que descreve 
como uma dessas situações suspeitas “quatro crioulos dentro de um carro”, 
demonstrando orgulhosamente a “cientificidade” dos programas de treinamento da 
PM; e premiando, ainda, o leitor com a síntese de umas das três máximas seculares 
dos órgãos de segurança pública e da justiça criminal brasileira: “a associação 
automática dos atributos fenotípicos dos negros de qualquer tonalidade cromática 



como atributos típicos de criminoso”, ou, em outros termos, como afirma o Silva Jr., 
“a consideração da cor como anúncio de culpa” (SILVA JR., 1998, p. 71).  

“No caminho da luta pela mobilização e conscientização de seus membros, 
grandes vítimas da sociedade, os movimentos sociais encontram numerosos 
obstáculos, entre outros a inércia e as forças das ideologias e das tradições, passadas 
e presentes”, diz Kabengele Munanga (1988, p. 13). O autor fala sobre a necessidade 
de se difundir uma nova ideologia, de poder tão generalizante quanto à do “paraíso 
racial”, para que se estruturem essas novas identidades. E, como defendem vários 
autores, um dos campos de onde deve partir essa nova sistematização da visão sobre 
como se configuram as relações raciais no Brasil é a escola. 

A escola é um aparelho de grande influência social. Segundo Bourdieu (1978, 
1992, 1997, 1998), ela se encontra o poder de manutenção ou mudança das idéias 
mais enraizadas popularmente, o chamado senso comum, definido como “o conjunto 
das opiniões ou crenças admitidas no seio de uma determinada sociedade ou de 
grupos sociais particulares, que são consideradas como impostas a todo espírito 
nacional. Corresponde às pré-noções mencionadas por Durkheim e é essencialmente 
composto por representações (...) constituem então uma ideologia” (BONNEWITZ, 
2003, p. 28). É dessa ideologia que Munanga (1988) fala quando informa a 
necessidade de que se construa outra, não mais baseada nesta forma de apreensão do 
mundo, em que a posição inferiorizada do negro é legitimada; mas em que se abra 
um espaço de discussão e redefinição das categorias sociais, bem como seus lugares 
no todo social.  

Vários estudos atestam o modo como o negro é retratado nas escolas, seja 
como conteúdo formal nos materiais didáticos, seja como agentes escolares 
(professores e alunos). Dentre eles, destacamos a obra de Ana Célia da Silva (2004) e 
de Wilma Baía Coelho (2009). Silva percebe a forma pejorativa com que é tratado o 
negro no livro didático – material que orienta grande parte das atividades em sala de 
aula e que, num contexto (não muito difícil de ser encontrado) de professores mal 
formados que atuam como agentes mais reforçadores do que desmistificadores das 
ideologias veiculadas nesse material – este material acaba sendo um dos grande 
responsáveis pelo auto-conceito que os alunos formarão sobre si e sobre a realidade 
que os cerca. Infelizmente, o que Ana Célia da Silva observou sobre o conteúdo 
étnico-racial presente nos livros, nos preocupa muito quanto a sua representação a ser 
formada. 

Em primeiro lugar, grande parte dos 82 livros de Comunicação e Expressão 
de Ensino Fundamental analisados por Silva, sequer representava o negro em suas 
ilustrações. Nenhuma mãe ou professora negra foi encontrada. O padrão social 
apresentado pelos personagens (brancos) é o do trabalhador de classe média, que 
possui carro, casa mobiliada, aparelhos eletrodomésticos e aparecem bem vestidos. O 
branco é associado ao belo, ao puro, ao bom e ao inteligente. Enquanto isso, quando 
aparecia, o negro era representado como minoria e de forma folclorizada e 
estereotipada: ele é sempre o escravo, o serviçal, o filho da empregada, sem nome, 
apelidado e caricaturado em figuras que remetem à gula ou a animais irracionais. O 
negro é “associado ao feio, ao malvado, ao incapaz, com atributos não-humanos e 
constituindo-se em minoria social”, conclui a autora. 

Esses estereótipos nascem da necessidade de promover e justificar a agressão; 
assim, “analisando a história do currículo, observa-se que ele tem suas origens no 
terreno do controle social”, formando, juntamente com a escola em geral, um grande 



aparelho de transmissão da ideologia da classe dominante. Tal ideologia, “por ser 
hegemônica na sociedade, passa a constituir-se na ‘realidade’ social para os diversos 
segmentos”, sendo “uma das formas mais eficientes de justificação das 
desigualdades, exploração e marginalização étnica e social dos oprimidos”, diz ainda 
Ana Célia. “O livro didático reproduz e reforça as relações raciais baseadas na 
discriminação, apresentando como natural o tratamento desigual nessas relações”. 

Desta forma, um sistema de ensino cuja base didática só reforça os 
estereótipos pejorativos em relação ao negro, em conjunto com professores inaptos a 
exercerem reflexão e crítica sobre o material; tende a perpetuar tais representações 
entre as crianças e jovens que dele se servem, trazendo como uma das suas piores 
conseqüências, como aponta a autora, a “auto-rejeição e rejeição do próximo, é esse 
ódio contra si que a ideologia coloca no oprimido, um tipo insidioso de 
inferiorização que resulta da desagregação individual e desmobilização coletiva” 
(SILVA, 2004, p. 50), visto que os consumidores deste material são os alunos da 
rede pública que, em sua maioria, é pobre e negra. 

Wilma Baía Coelho (2009), por sua vez, analisa o não lugar do negro na 

formação de professores. Segundo a autora, tomando como objeto o Instituto de 

Educação do Estado do Pará (IEEP), nas décadas de 1970 e 1980, os cursos de 

formação de professores contribuem para a reprodução da discriminação e do 

preconceito racial, na medida em que estes alunos negros, ao não se verem naquela 

instituição, especialmente no conteúdo produzido pela mesma, não se formam 

identitariamente8 e, quando profissionais, continuam a reproduzir este não-lugar do 

negro nas instituições e na sociedade, em geral, por meio de ações pontuadas pelo o 

“racismo à brasileira”, velado e dissimulado, como bem formula Edward Telles (2003).  

 

EXPERIÊNCIA DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM 

BELÉM-PA. 

No recorte da nossa pesquisa que objetivamos analisar aqui, investigamos o 

cotidiano de uma de ensino fundamental da grande Belém-PA, da rede privada, 

especificamente no que se refere a uma atividade didática realizada com os alunos das 

turmas de 5ª à 8º séries da escola, cujo comando pedia que eles definissem quais as 

contribuições dos povos que formaram o Brasil e o que é ser branco, ser índio e ser 

negro no Brasil. As partir das representações produzidas pelos alunos das 5ª e 8ª séries 

das escolas pesquisadas, cuja faixa de idade oscila entre 11 e 14 anos, lembramos 

Vygotsky (1994) quando ressalta a importância da memória na construção do 
                                                        
8 Trabalhamos com o conceito de Identidade de Stuart Hall (2002), para o qual a identidade preenche o 
espaço entre o “interior” e o “exterior” - entre o mundo pessoal e o mundo público. Assim, projetamos a 
“nós próprios” nessas identidades culturais, ao mesmo tempo em que internalizamos seus significados e 
valores, tornado-os “parte de nós”, e  isto contribui para alinhar os nossos sentimentos subjetivos com os 
lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. 



desenvolvimento do pensamento das crianças, resultante direta do processo dialético das 

operações com signos, de origem sócio-histórico-cultural. Inicialmente, ela está muito 

próxima da percepção, sendo caracterizada pelo imediatismo; em seguida, trabalha com 

a representação daquilo que já fora vivenciado pela criança – em significações distintas 

para cada fase –, até que a criança se conecte a outras funções, e dessas conexões 

construa outras funções (VYGOTSKY, 1994). 

Nessa perspectiva, entre a elaboração e construção de representações advindas 

desses alunos no tocante a identidade, há uma longa aprendizagem abstraída das 

relações construídas em seus grupos de origem9, essas são edificadas em vários espaços 

sociais, entre os quais a escola responde a chamada, como um espaço secundário dessas 

construções – para o bem ou para mal – em torno das quais as cristalizações e 

ratificações foram edificadas e por vezes, reproduzidas por esses. Assim, os universos 

socialmente elaborados sofrem ação concreta do agente sócia, modificando-se 

continuamente (BERGER & LUCKMAN, 1987). 

A seguir, refletiremos sobre estes resultados a partir dos quais serão 

disponibilizadas as representações que estes alunos possuem acerca destes grupos 

raciais, bem como, especificamente, da forma como o negro é retratado na sociedade 

brasileira, já que entendemos que estas representações não são exclusivas dos alunos, 

mas em algum grau compartilhada pelos demais agentes escolares10, por meio dos quais 

uma parte destas construções foi realizada, com parceria com a formação familiar e dos 

demais espaços sociais nos quais estes alunos circulem. 

Em primeiro lugar, é preciso explicitar que utilizamos as categorias de Cor/Raça 

do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil (IBGE), as quais são divididas em branco, 

preto, pardo e amarelo/indígena – sendo que pretos e pardos são agrupados, formando 

a categoria de negros. Esta ainda é definida a partir do critério da auto-declaração; ou 

seja, é o próprio entrevistado quem determina o seu grupo racial, e não o entrevistador. 

Compartilhamos esta categorização, baseados em estudos como o de Nelson Valle Silva 

(2000) 11 que atestam a proximidade socioeconômica entre pretos e pardos, já que, por 

mais que estes últimos estejam um pouco melhores nos índices analisados pelo autor 

referentes à estrutura social brasileira, em comparação com os brancos, eles estão bem 

                                                        
9 BERGER, Peter; LUCKMAN, Thomas. A construção social da realidade. Tradução: Floriano Souza 
Fernandes. Petrópolis, RJ: Vozes, 1987. 
10 Neste trabalho, entendemos agentes escolares todos aqueles profissionais que trabalham diretamente na 
formação dos alunos na escola (professores e técnicos). 
11 Para ampliar essa discussão, ver: HERINGER, 2001; HENRIQUES, 2001; SILVA, 2000. 



afastados, não só econômica e habitacionalmente, mas também no que se refere à 

oportunidade de inserção no mercado de trabalho, de acesso à educação de qualidade 

etc. Dessa forma, a categoria de negros nos é adequada. 

Além disso, referimo-nos ao termo raça não mais da maneira como ele foi 

empregado quando da sua formulação, com caráter biologizante de diferenciação entre 

grupos humanos; mas no sentido com o qual ele foi adotado social e historicamente, 

mesmo depois que as teorias raciológicas européias caíram em descrédito científico, 

continuando a orientar a organização social em grupos distintos – não mais 

“naturalmente” – mas socialmente, hierarquicamente, a partir de noções que se 

cristalizaram no imaginário popular acerca da inferioridade do negro, e da superioridade 

do branco. Dessa forma, trabalhamos o conceito de raça como um construto social, que 

deve continuar sendo usado enquanto as relações sociais de discriminação e preconceito 

continuarem a ser orientadas por uma perspectiva fenotípica. 

O perfil racial dos alunos desta escola é caracterizado por 54,16% de pardos, 

22,22% de brancos, 11,11% de pretos e 7,63% de indígenas. Assim, negros somam um 

total de 76% dos alunos, mais de três vezes o número de brancos na instituição12.  

PERFIL RACIAL DOS ALUNOS:  
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CONTRIBUIÇÕES DOS POVOS QUE FORMARAM O BRASIL: 

                                                        
12 Todos os dados a seguir condensados no gráfico e nas imagens foram elaborados no período de 
setembro de 2008 a janeiro de 2009, na instituição de ensino fundamental investigada pela pesquisa, por 
meio da aplicação de atividades didáticas, especificamente questionários fechados (no caso do perfil 
racial dos alunos) e abertos (com relação às demais questões), nas turmas de 5ª a 8ª séries. 



 

Nesta primeira questão, na qual os alunos deveriam apontar livremente quais as 

contribuições dos povos que formaram o Brasil, os grupos brancos, negros e 

indígenas/índios foram os mais citados e, na imagem acima, podemos verificar quais 

foram as contribuições mais freqüentes. Percebe-se que brancos foram apontados como os 

responsáveis por grande parte dos elementos ligados ao desenvolvimento “civilizacional” do Brasil, tais 

como a tecnologia, a indústria, a religião e a língua. Além disso, também figuram como os vilões do 

desmatamento e da aculturação das populações nativas. Negros são responsabilizados, no geral, pela força 

de trabalho por traços culturais, tais como danças, costumes diferentes, música, culinária etc. Indígenas, 

“vítimas do colonizador”, também são relacionados a traços culturais e, em tudo, ligados à natureza. 

Observamos, então, um retorno ao mito das três raças do século XIX, já que estas foram 
majoritariamente citadas, bem como naquilo que compõe seus papéis para a construção da nação. O 
desenvolvimento social, o trabalho e a cultura nativa foram, respectivamente, apontados como “coisa 
de branco, negro e índio”. Não há lugar para a compreensão da contribuição do negro, por exemplo, 
para a política brasileira, ou do branco para as danças folclóricas do Brasil. Do indígena, então, para 
aquilo que fuja ao cultural e ao natural, nem é pensado. A partir desta primeira exposição, vamos à 
seguinte, no que se fere a estes grupos raciais no Brasil de hoje, tal qual são representados por estes 
alunos e pela sociedade como um todo. 

O QUE É SER BRANCO, SER NEGRO E SER INDÍGENA NO BRASIL: 



 

Nesta imagem, verificamos que o grupo racial, em todos os casos, é definido 

principalmente pela cor da pele, em consonância com o caráter fenotípico que define a 

composição racial no Brasil; diferente do caso dos Estados Unidos, por exemplo, onde 

esta é definida pela origem racial. Assim, a cor da pele é demarcadora de lugares sociais 

e atributos valorativos. O branco é representado como detentor de poder, direitos, 

valorizado socialmente e padrão de normalidade; ao lado disso, é potencialmente racista 

e não é objeto de discriminação. Em Pierre Bourdieu, considera-se esse poder, como 

“poder simbólico”, que promove a incorporação do “habitus” subalterno. Este poder de 

natureza especial cria a realidade do dominado no momento mesmo em que anuncia a 

sua existência (BONNEWITZ, 2003). 

Enquanto que o negro é qualificado com todos os adjetivos que revelam o seu 

lugar na sociedade: por um lado, identificado pela cor “escura” ou “morena” (como um 

atenuante), é invejoso, boçal, discriminado e humilhado, também racista; por outro, 

como uma atribuição positiva, é o trabalhador digno. O indígena, invariavelmente, é 

representado como se ainda vivesse no período colonial, caracterizado por preservar a 

natureza, sendo sua cultura diretamente relacionada a ela (COELHO, SOUSA, 

CAMELO & MELO, 2008; SIMAN, 2006).  

É impossível não perceber uma relação direta entre a contribuição das matrizes 

formadoras da sociedade brasileira e o que é ser branco, negro e indígena na sociedade 

hodierna.  Como já dito, essas contribuições são representadas de forma hierarquizada, 

sendo a européia a mais importante: devido aos seus atributos, ela conduz a contribuição 

de africanos e indígenas na formação da sociedade brasileira, de acordo com o triângulo 

das três raças (DAMATTA, 1987), no qual o europeu ocupa o vértice superior, e 



negros e indígenas os inferiores. Essas contribuições se dão de forma harmônica e 

fraternal. Não ficam expressas nas representações possíveis contradições e conflitos. 

Portanto, ratifica-se aqui a idéia de democracia racial na formação histórica do Brasil. 

Porém, quando são questionados sobre a condição de negros, indígenas e 

brancos no Brasil atual, não se modificam muito na representação dos alunos os 

qualificativos atribuídos as matrizes formadoras da nação brasileira. Os brancos são o 

modelo de referência social. Negros, ao contrário, modelo de não-referência. E os 

indígenas parecem que pararam no tempo, sendo caracterizados como se vivessem no 

Brasil Colônia. Desta maneira, fica expressa nessas representações de agentes presentes 

na sociedade a idéia de que “cada um tem o seu lugar”, peculiar ao “racismo à 

brasileira”, o qual é velado e camuflado, porém, pelo preconceito e discriminação, 

mantêm o status quo social, cristalizado pelas representações dos alunos.  

 

CONCLUSÃO 

A partir de um recorte específico na pesquisa que estamos realizamos, 

analisamos as representações dos alunos das turmas de 5ª a 8ª série do ensino 

fundamental de uma escola privada da grande Belém-PA, naquilo que eles concebem 

como as contribuições dos povos que formaram o Brasil e sobre o que é ser branco, 

negro e indígena no Brasil. Por meio destes dados, buscamos entender melhor a forma 

como a educação vem conduzindo o trato com a questão racial, sobretudo a partir dos 

novos marcos legais referentes ao trato com a Diferença em sala de aula. 

Dessa forma, apontamos importância da formação de professores de maneira 

estruturada e consciente sobre relações étnico-raciais, visto que estes exercem grande 

influência sobre alunos, futuros profissionais da área, os quais, caso também não sejam 

preparados, reproduzirão o que vivenciaram, fechando o ciclo da reprodução do 

preconceito e da discriminação racial na escola e em todos os círculos sociais dos quais 

façam parte. 

“Essa reprodução se dá por duas razões: em primeiro lugar, porque a instituição é formada por 
agentes sociais que, a despeito dos habitus diversos, contribuem para a reprodução das estruturas 
da cultura dominante, no que tange à questão racial; em segundo lugar, porque a instituição se 
omite de cumprir a sua função de fazer emergir um novo habitus, profissional, no qual o 
preconceito, o racismo e a segregação não se manifestem, ainda que persistam na convicção de 
cada um dos agentes” (COELHO, 2009, p. 34). 
O que se percebeu nas atividades didáticas realizadas foi a manutenção do 

discurso da “fábula das três raças” (DAMATTA, 1987) velando o racismo já é apontado 

como existente nas representações das crianças que caracterizaram o negro como 



“discriminado pelo branco”, mas que ao mesmo tempo, continuaram delegando a ele o 

lugar da subalternidade social, e ao branco o da superioridade, da beleza e da riqueza.  

Neste sentido, essa pesquisa se coloca como mais um instrumento de subversão 

dessa realidade, na medida em que, demonstrando a forma como se trata da questão 

racial no Brasil e suas conseqüências para a manutenção do preconceito e discriminação 

racial, busca servir para a proposição de mudanças que devem agir também sobre o 

material didático empregado nas escolas, mas principalmente sobre a formação dos 

professores, tanto em seus cursos de licenciatura quanto no que se refere à formação 

continuada, de modo a torná-los mais críticos e atentos a essa questão para que não a 

deixem passar despercebida ou reaja somente no âmbito da indignação – sem nenhuma 

aplicação prática -, a partir de uma fundamentação teórica circunstanciada (COELHO, 

2009). 
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