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RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de discorrer a respeito da discriminação racial de nível 
primário em uma escola municipal na cidade de Conceição da Barra de Minas. Para 
alcançar este intento, partiu-se de uma hipótese de existência de preconceito racial 
na escola, foi utilizada a metodologia teórica e prática com o teor qualitativo, 
primeiramente foi feito buscas em revisão bibliográfica em artigos científicos e sites, 
em seguida uma análise semiestruturada com duas professoras, ambos atuantes na 
escola. Observou-se momentos de rotina como brincadeiras, trabalhos em grupos, 
atividades em sala de aula com a presença dos professores, mostrando como é a 
rotina e a interação dos alunos quando se trata em fazer atividades em grupo. Conclui-
se que nessa escola de Conceição da Barra de Minas o nível de preconceito racial é 
muito baixo, mas ele não deixa de existir entre os colegas dentro da sala de aula. 
Percebe-se, portanto, que em alguns momentos as crianças verbalizam algo que pode 
ser remetido a preconceito, em outras elas vivem a infância com perfeição. Com o 
auxílio dos professores a discriminação racial vai diminuindo aos poucos, pois a forma 
combater este assunto é saber lidar com as crianças em grupo. Diante dos dados 
apresentados. Observou-se que a discriminação racial nas escolas depende do apoio 
dos professores e a participação da família na vivencia escolar de cada sujeito. 
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Introdução 

O presente estudo irá abordar a análise dos efeitos da discriminação racial 

em escola de nível primário, na cidade de Conceição da Barra de Minas, analisando 

as diferenças culturais existentes entre os colegas da escola de nível primário, tendo 

como resultado de uma sociedade cheia de preconceitos. Com isso vale ressaltar a 

participação dos pais na vida escolar de seus filhos, sejam racistas ou até mesmo os 

que sofrem por discriminação racial.  

   Para um melhor entendimento, este estudo cabe uma reflexão sobre as 

origens e a natureza de atitudes racistas e discriminatória existentes nessa 

determinada escola. Justificando-se a escolha da educação infantil de nível primário, 

para alcançar este intento, foi utilizada uma metodologia teórica e prática com teor 
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qualitativo, onde foi realizada uma análise, buscas em revisão bibliográfica, artigos 

científicos e sites.  

O foco deste estudo é a discriminação racial dentro da sala de aula, apontando 

seus objetivos e soluções, demonstrando aos demais que essa profissão tem o 

tratamento diferenciado, proporcionando uma boa educação. É notável em uma das 

escolas de Conceição da Barra de Minas, do nível primário, que os professores 

sempre têm muito receio em lidar com esta situação, por isso muitos se mostram, 

hoje, incapazes de lidar com essa temática, a discriminação racial na sala de aula, 

tendo essas práticas racistas diariamente na escola. 

 O artigo busca explorar os métodos que serão desenvolvidos dentro da sala 

de aula com um intuito de combater a discriminação racial, através de um 

conhecimento didático, realizando trabalhos em grupos, com a proposta de minimizar 

o preconceito existentes. 

1.Preconceito Racial  

   1.1As formas de expressar o racismo, a discriminação e os preconceitos 

dentro das escolas estão cada vez mais generalizadas. Através de atitudes, palavras, 

gestos discriminatórios onde passaram a ser algo vivido com demasiada naturalidade 

no cotidiano de suas famílias, tornando as crianças cada vez mais ofensivas. 

 O preconceito racial é uma doença insidiosa moral e social que afeta as 

escolas, os povos, as famílias e as populações de todo o mundo, pois as pessoas 

julgam os sujeitos por causa de sua cor ou melhor sua raça.  

Estudos realizados pelo IBGE mostram que no Brasil os brancos recebem 

salários superiores, cerca de 50%, aos recebidos pelos negros no desempenho das 

mesmas funções, e que o índice de desemprego desses também é maior. No campo 

da educação, o analfabetismo, a repetência, a evasão escolar é consideravelmente 

mais acentuada para os negros. (PEDRETTI, 2018, s. p). 

Ainda de acordo com o mesmo autor ( PEDRETTI,2018, s. p), percebemos 

que o preconceito é um dos problemas mais graves em todo o mundo, e que as 

pessoas precisam se conhecerem melhor, independentemente da cor ou raça, sendo 

branco, preto, índio ou qualquer outro tipo, devemos respeitar e zelar pelo próximo. 



A “ Doutrina do branqueamento” remete à tonalidade da cor de pele, quando 

mais escuro o sujeito mais vítima do preconceito será, quanto mais claro, menos 

preconceito, já que “as características fenotípicas se relacionam com o conceito de 

preconceito racial de marca”. Pois o racismo existente no Brasil, incide na 

discriminação racial baseada na tonalidade da cor de pele do indivíduo, não levando 

em consideração sua origem. (SILVA,2008, p.68). 

Nos séculos anteriores, era comum ver-se negros africanos acompanhados 

de belas loiras nórdicas ou de outras partes da Europa. Não existia o menor 

preconceito entre esses casais nem em relação a eles. Para os brasileiros, porém, era 

algo inédito e escandaloso; faziam-se piadas insinuando que o sucesso dos negros 

se devia ao fato de que eram muito bem-dotados anatomicamente para o sexo. Uma 

visão preconceituosa típica, que procurava desqualificar o negro e que escondia, às 

vezes, uma boa dose de inveja. (PEDRETTI, 2018, s.p) 

 No Brasil, a porcentagem de quem se declara de cor Branca é maior, sendo 

eles 47,7 % e se destacando mais na região Sul de nosso país. Em seguida, vem a 

população de cor Parda, com 43,13 % e com maior parte na região Norte 

(PEDRETTI,2018, s.p.). 

  Com toda essa porcentagem, percebemos que o preconceito é um dos 

problemas mais graves no mundo, as pessoas precisam se conhecerem melhor, 

independentemente de cor ou raça. Devendo respeitar e zelar pelo próximo. 

Em uma sala com grande desigualdade de alunos, cada sujeito tem sua 

história e sua origem, até mesmo o professor tem uma história diferente de vida, assim 

é necessário a interação das pessoas com o outro enriquecendo o conhecimento de 

todos. Cabe ao professor o papel de criar atividades em grupos com os alunos para 

acabar com o racismo entre os próprios alunos. 

   De acordo com o Art. 5º do Instituto Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana,  “Os sistemas de ensino 
tomarão providências no sentido de garantir o direito de alunos 
afrodescendentes de frequentarem estabelecimentos de ensino de 
qualidade, que contenham instalações e equipamentos sólidos e 
atualizados, em cursos ministrados por professores competentes no 
domínio de conteúdos de ensino e comprometidos com a educação de 
negros e não negros, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, 



palavras que impliquem desrespeito e discriminação”.( Diário Oficial 
da União, Brasília, 22 de junho de 2004, Seção 1, p. 11). 
 

   O professor que passa por essa situação dentro de sala de aula deve 

estudar o caso e procurar uma solução para ajudar os alunos que sofre de preconceito 

racial no período primário. Felizmente hoje em dia as escolas, por ser um ambiente 

em que as crianças passam a maioria dos seus dias, têm convívio com todas as 

crianças que estuda no local.  

A escola é o espaço onde se encontra a maior diversidade cultural e também 

é o local mais discriminador. Tanto é assim que existem escolas para ricos e pobres. 

Por isso trabalhar o preconceito racial é um dos maiores desafios para o professor. 

Tanto que para combater esse preconceito dentro da sala de aula é o melhor lugar, 

pois o professor tem que estar preparado para lidar com isso. 

Salles e Silva (2008, p. 150), ao discutirem as relações entre diferenças, 

preconceitos e violência no âmbito escolar, pontuam que: 

 Nas escolas, os adolescentes e jovens interagem com outros, 
adolescentes e jovens, que são diferentes deles ou de seu grupo 
de referência em função, entre outros aspectos, da cor, da 
sexualidade, da nacionalidade, do corpo, da classe 
socioeconômica. No espaço escolar essa interação com o 
diferente, quando não é problematizada, se dá por meio de 
relações interpessoais pautadas por conflitos, confrontos e 
violência. 
 

De acordo com a psicóloga Ana Luiza Neves, atos de preconceito e 

discriminação podem desencadear mecanismos de exclusão na turma e a prática do 

bullying. “Um aluno que sofre discriminação racial pode ter seu processo de 

aprendizagem afetado porque, uma vez que sua inserção no grupo esteja 

comprometida, seu rendimento provavelmente não será o mesmo”. (FERNANDES; 

ATOÉ, 2015, s. p). 

1.2 COMBATE DO PRECONCEITO RACIAL 

  No dia 21 de março foi instituído pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) como o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. 

Atualmente, a data reforça a importância de se discutir o tema e combater o 

preconceito. No ambiente escolar, a discriminação ainda se faz presente. Valorizar a 

diversidade cultural é muito importante, sobretudo no ambiente escolar.   

(FERNANDES; ATOÉ, 2015, s. p). 



Na escola localizada na cidade de Conceição da Barra de Minas, a grande 

maioria dos professores fazem uma vez na semana atividades relacionada ao racismo 

como roda de conversa, desafios, perguntas, leitura de livros, conto de histórias 

acontecida na cidade referente. (FERNANDES; ATOÉ,2015, s. p). 

De acordo com Rodrigues (2003, p.3): 

 A escola, dentro da sociedade, tem o papel de combater o 
preconceito, preocupando-se em não reproduzir estereótipos que 
rotulem para desqualificar grupos raciais e étnicos, sendo um espaço 
democrático onde todos possam ser iguais tem do os mesmos direitos. 
Sua função poderia ter sentido no momento em que fosse capaz de 
preparar o aluno “para viver no meio de culturas diferentes, 
compreendendo as situações multiculturais, facilitando-lhe o domínio 
de outros costumes e formas de costumes diferentes dos próprios”. 
 

Percebe-se que, a maneira de combater o racismo é através de conhecimento 

e a formação étnico-raciais que permite que o sujeito respeite as pessoas. 

Independente das suas origens e características sendo assim que o trabalho 

pedagógico de étnico-raciais é de extrema importância para o auxílio dos educandos 

para compreensão da diferença entre sujeitos e povos. Na elaboração das propostas 

didáticas a escola precisa considerar que  

 

[...] a diversidade de classe, sexo, idade, raça, crenças, etc, presentes na 

vida da escola e pensar (e repensar) o currículo e os conteúdos escolares 

a partir dessa realidade tão diversa. A construção de prática  

democráticas e não preconceituosas implica o reconhecimento do 

direito à diferença, e isso inclui as diferenças raciais 

(GOMES,2001,p.87).   

 

Foi possível retratar que os professores devem trabalhar com seus alunos em 

grupo, as atividades dirigidas abaixo, para eles se conhecerem e entenderem melhor.  

 

Rodas de conversa: A roda de conversa ajuda na interação dos sujeitos nas 

atividades. Para entender as relações de preconceito e identidade, é ideal apresentar 

revistas, livros, historias e jornais para que as crianças se reconheçam no material 

exposto. A roda é ideal para debater, os conflitos gerados por preconceitos e a discutir   

problemas causados na vida das crianças, podendo também encontrar junto com eles 

as soluções.  

TOQUE: O professor deve fazer com que o sujeito toque no colega, trocar 

pequenos carinhos é uma forma de tomar cuidado com as crianças e romper as 



barreiras de preconceitos. O trabalho de toque permite aprender que não existe 

pessoas com cabelos e cores, feias e ruins, só estilos diferentes. 

 VÍDEO E CONTOS: A contação de histórias merece destaque dentro da sala 

de aula, com esse método a crianças pode entrar em contato com um universo de 

lendas e mitos. Textos e imagens que valorizam o respeito às diferenças são sempre 

muito bem recebido.  

MÚSICA E ARTES PLÁSTICAS: A música desenvolve o senso crítico. 

Conhecer músicas em diferentes línguas, e de diferentes origens, é um bom caminho 

para estimular o respeito pelos diversos grupos humanos. 

 BONECOS NEGROS: As crianças criam laços com esses brinquedos e se 

reconhecem. É importante associar esses bonecos ao cotidiano da escola, colocando 

como tarefa para elas revezar e levá-los para casa. A presença de bonecos negros é 

sinal de que a escola reconhece a diversidade da sociedade brasileira. 

 É impossível uma escola social para todos, acreditamos que seja possível 

uma construção de uma escola que faça o reconhecimento que os alunos são 

diferentes. 

 

2 A importância dos pais na vida do discente  

 

Os professores os pais e a sociedade devem dar bons exemplos para as 

crianças que eles convivem, assim a criança poderá aprender a lidar com as situações 

que ela enfrentara nas ruas e escolas. Não optando para o mau comportamento, pois 

a criança aprenderá a lidar com as determinadas situações no decorrer do seu 

processo de desenvolvimento e aprendizagem. 

 

De acordo com Leidens (2013, s.p.) muitos pais não estabelecem regras 

contra o mau comportamento de seus filhos, sendo que eles próprios precisam servir 

de exemplos, pois caso contrário estão aceitando os desvios comportamentais. Se os 

valores transmitidos no lar, pelos familiares não for algo benéfico, em breve, a 

sociedade cuidará de afetá-la com suas imagens e condutas absurdas.  

É evidente que no cenário atual, cada vez mais se faz presente o preconceito 

e está sendo retratadas a todo momento nas mídias, em jornais, internet, e em outros 

meios, influenciando as crianças, as novas gerações as quais estão chegando na 



sociedade que acabam adquirindo esses hábitos e fazendo com seus colegas como 

se fosse normal. 

De acordo com Ferreira e Wiezel (2009, p. 10) a ausência constante dos pais 

muitas crianças vão se entretendo na televisão e nos games “pela falta de tempo e 

acompanhamento dos pais as crianças, muitas vezes, acabam encontrando na 

televisão e nos games, além de diversão, referências e exemplos (modelos) de 

conduta”.  

A criança estando no convívio da sociedade aprende a programar, a 

encaminhar e analisar as suas ações. No decorrer do seu processo de 

desenvolvimento ela compreende a maneira para lidar com seus erros, meditando 

sobre eles e elaborando possibilidades para corrigi-los (DAVIS; OLIVEIRA, 1994, p. 

17). 

Percebe-se dessa forma o preconceito racial está na pessoa que expressa 

comportamentos ofensivos, manifestando uma falta de respeito para com os demais, 

ou seja, é um jeito de agir com o próximo, causando um trauma grande na criança que 

está passando por isso. 

É possível repensar e ressaltar segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana (NASCIMENTO, 2004, p.14) que:  

Para reeducar as relações étnico-raciais, no Brasil, é 
necessário fazer emergir as dores e medos que têm sido gerados. É 
preciso entender que o sucesso de uns tem o preço da marginalização 
e da desigualdade impostas a outros. E então decidir que sociedade 
queremos construir daqui para frente.  

 
Dessa forma, foi possível ressaltar que a necessidade dessa etapa de escolarização 

e convívio com os pais no início da vida, as crianças vivem em sociedade repleta de 

padrões que colabora com o modo de pensar e agir diante das diversas situações 

vividas. 

 

Desta maneira, como destaca Freire (2015) em relação à compreensão do como 

realizar uma prática correta e adequada no ambiente onde as questões étnico-raciais 

assim ele conclui:  

[...]Não há interagibilidade que não seja comunicação e 
intercomunicação e que não se funde na dialogicidade. O pensar 
certo, por isso, é dialógico e não polêmico. [...] A prática docente 
crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, 
dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. O saber que a prática 



docente espontânea, desarmada, indiscutivelmente produz é um 
saber de experiência feito, a que falta a rigorosidade metódica que 
caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. (FREIRE, 2015, 
p. 39) 

 

O envolvimento participativo transforma as práticas para a diversidade em momentos 

adequados e prazerosos as novas relações étnico-raciais. Educação é um direito dos 

sujeitos de aprendizagens de lutas, nas conquistas dos povos negros no Brasil por 

meio das práticas pedagógicas pode ser um bom passo para cogitação. Iniciar a 

educação desde cedo esta cogitação projeta um valor para a Educação Infantil e suas 

possibilidades diante das relações étnico-raciais e as adaptações necessárias para 

um desenvolvimento da sociedade. 

 

 

3 A escola em analise 

Conforme Triviños (2012, p. 145), aporte teórico para este artigo as 

prescrições proporcionadas por em referência a pesquisa qualitativa, utilizou-se a 

entrevista semiestruturada para a coleta de dados referente ao problema da pesquisa. 

O autor prioriza a entrevista semiestruturada, pois do mesmo modo que considera a 

postura do investigador, ela possibilita completamente as perspectivas para que o 

informante atinja a autonomia e a naturalidade fundamentais, engrandecendo a 

investigação. À medida que o pesquisador recebe as respostas do informante lhe abre 

várias possibilidades de interrogativas.   

A escola analisada se localiza na cidade de Conceição da Barra de Minas, 

onde oferece a modalidade de ensino Infantil. Sendo a única escola Municipal de Nível 

primário que existe neste Município. Onde recebe as crianças integrantes de famílias 

de renda, alta, baixa e média, acolhendo também uma grande quantidade de crianças 

que mora na zona rural, pertencente a este Município, tendo seu horário de 

funcionamento em dois turnos, o primeiro turno das 7:30h às 11:45h e o segundo das 

12:30h às 16:45h.  

Foi realizada uma entrevista em duas turmas da escola. Para preservar a 

identidade das professoras da turma pesquisada, designada, elas são chamadas de 

L e R.  

A professora L é formada no curso de Pedagogia (Licenciatura), e atua na 

rede municipal de ensino há 25 anos. Sua jornada de trabalho ocorre exclusivamente 



nessa unidade. No trato com a turma é firme, mas ao mesmo tempo carinhosa. Todos 

os dias elabora uma atividade que envolve todos os alunos, ao chegar na sala eles 

vão à lousa escrever os nomes ou desenhar livremente. Na primeira sala que foi feita 

a entrevista, a turma é composta por 26 alunos, dos quais quinze são meninas e onze 

meninos. Todos nasceram em 2013, contendo em sala 45% de crianças, havendo na 

turma 30% em crianças branca e 15% em crianças negras.  

A professora L disse que em toda sua carreira teve alunos negros. Explicou 

que desde o início de sua carreira, deparou com crianças discriminando algum sujeito 

dentro da sala de aula, devida a sua cor negra.. Hoje ela procura fazer atividades 

interativas no dia a dia, levando para dentro da sala matérias que estimula as crianças 

a participarem de todas as atividades planejada por ela, para não acontecer esse tipo 

de comportamento com os demais. Ela levou para sala um boneco negro. Cada dia 

ela dava o boneco para um aluno levar da escola para casa, podendo ficar com ele 2 

dias em seu lar, ela solicitava os alunos a cuidar e dar carinho para o boneco. A criança 

que estragava o boneco perdia a vez de desenhar na lousa (uma atividade que eles 

amam fazer). Esse foi um dos métodos que ela elaborou para conseguir vencer o 

preconceito racial dentro da sala.  

Já a professora R é formada há 19anos. Atua na rede municipal há 17anos. 

Ela exerce seu diploma como professora exclusivamente nessa área, tem se em sala 

22 alunos, sendo eles 13 meninas e 9 meninos. Contendo 8 alunos negros,1 desses 

alunos passou por preconceito racial quando mais novo. Ela disse  que seus pais 

estão na justiça lutando pelo direito da criança. A faixa etária dos alunos é de 4 a 5 

anos. 

A professora R ao chegar em sala de aula, deixa os alunos escolherem 

livremente uma história que querem ouvir (por meio de votação). Ao fazer a escolha 

da história junto com os alunos, ela conta a história e depois trabalha com eles em 

grupos, lembrando que cada semana ela monta grupos com as crianças, (grupos 

sempre diferentes revezando as crianças).  

Relacionado a história ela pede para os alunos trazerem de casa algum 

brinquedo na cor preta e branca, ela pediu também para que eles troquem os 

brinquedos durante uma roda de conversa. Com isso a professora trabalha com seus 

alunos sobre o preconceito racial ensinando eles a terem educação ao pegar o 

brinquedo e ao encostar no outro colega, ela explica também que é importante ter 

cuidado com os brinquedos como se tivessem cuidando do próximo colega. 



Os contos de fadas funcionam como um recurso de interação de indivíduos 

em formação. Criando nas crianças histórias que marcam suas vidas de forma 

formidáveis. De acordo com (SILVA,2011, p. 34): 

 

O professor, ao contar história e discutir com os alunos, está 
promovendo sua socialização e desenvolvendo seu senso de 
moralidade, sem entregar para [criança] prontos, conceitos e saberes 
que ela precisa construir. O objetivo não é „transmitir o valor‟ ou 
„encontrar a resposta certa‟, mas ensinar a criança a pensar. Só assim 
ela será socializada (SILVA, 2011, p. 34). 
 

Mediante a forma de coleta de dados na entrevista que foi realizada com duas 

professoras da Educação Infantil, chegou-se as seguintes conclusões.  Que hoje em 

dia a escola precisa de profissionais competentes que corre atrás de matérias para 

ser trabalhando dentro de sala o preconceito racial, pois se todos os professores 

dessem atividades em sala de aula sobre discriminação racial, no brasil a 

porcentagem racista seria bem baixa. 

 

Considerações Finais 

 

O preconceito racial tem ocorrido constantemente nos dias atuais nas escolas 

e na sociedade. Ele pode ser afetado desde os primeiros anos de vida da criança 

independentemente de ser integrante das famílias de classes mais favorecidas ou 

menos favorecidas. Podemos observar uma criança negra que sofre por preconceito 

nas escolas como ela é tratada pelos colegas e como é seu modo de agir nessa 

situação. Ações simples como chamar a atenção da criança desde a sua primeira 

forma de constrangimento ao colega que sofre por isso, poderão dar bons resultados 

e assim ela irá aprender que não é ofendendo o outro que irá ser feliz e muito menos 

conseguir aquilo que deseja. Já o sujeito que sofre por esse determinado assunto 

deve ter apoio dos professores e da família para enfrentar o preconceito racial. 

Os adultos que circundam as crianças devem dar exemplos de boa 

convivência e procurar não transmitir palavras que ofendem o próximo. A partir do 

contexto mais próximo ela não optará para o mau comportamento. O presente 

trabalho apresentou dois fatores que mostra a importância da família na vida do 

sujeito, que são os diversos tipos de famílias dos dias atuais e um outro fator é a 

convivência das crianças nas escolas com os demais alunos. A realização desta 



analise presente no artigo veio propiciar a realidade da discriminação racial no 

contexto escolar e os estudos realizados sobre o tema central. Foi possível observar 

que a escola está preparada para o trabalho de uma educação intercultural, pois os 

dois professores analisados, são capacitados profissionalmente para trabalhar a 

questão da discriminação racial existente na escola. 
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