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Apresentação

Neste trabalho retoma-se tese cara aos estudos de juventude (ABRAMO,
1997; NOVAES, 2006; ABRAMOVAY; CASTRO, 2006; SPOSITO;
CARRANO, 2003; CONSELHO..., 2006,  entre outros)  no Brasil, qual seja a
de enfatizar a diversidade  de perfis socioeconômicos e orientações quanto a visões
de mundo e trajetórias, tanto que o comum é a referencia a juventudes, ao tempo
que se destaca que tal diversidade não autoriza a diluição identitária que marca a
juventude brasileira, como uma geração que no início deste século comparte uma
serie de desafios, situações, incertezas e orientações que demarcam uma geração
de pessoas como a juventude (MANNHEIM, 1961).

Toma-se raça como construto social1 que delimita vivencias e formas de
representações por outros, o que condiciona a relação identidade-alteridade em
um período dado 2000-2006 em um país marcado por perfilhações
socioeconômico culturais de um capitalismo periférico, entrelaçado com sistemas
de codificações por raça e gênero e mais se explora categorias de posição, dados
quantitativos de pesquisa nacional sobre jovens entre 15 a 29 anos (UNESCO,
2006 apud ABRAMOVAY; CASTRO, 2006), dados censitários e outros,
focalizando diferenciais em distintas dimensões objetivas, como enquadramento
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quanto a “classe” segundo padrões de consumo, escolaridade e trabalho e indicadores
de gostos, preferências e imaginário sobre alguns temas,  indicando assim figurações
de juventudes e comunalidades que além de raça e outros demarcadores delimitam
juventude.

Mas esta parte de exercício com informações quantitativas de natureza
extensiva se faz por recorrência a diferenciais não somente entre os codificados
como brancos e pretos, mas também considerando os negro-mestiços, ou
recenseados como pardos e auto denominados de morenos. Assim, indiretamente,
explora-se em que medida os negros (pretos e pardos/morenos) constituem uma
identidade homogênea por afastamento do pólo enquadrado como branco ou se
a mestiçagem dilui padrões  da dicotomia brancos e pretos, sistema que para
alguns autores seria mais pertinente aos EEUU do que ao Brasil (RISERIO,
2007).

Em um outro momento se revisita pesquisa com jovens que realizamos
em escolas secundárias em diferentes cidades do Brasil (CASTRO;
ABRAMOVAY, 2006) destacando-se diferenciais quanto ao desempenho escolar,
recorrendo a outra fonte de dados e os combinando com exploração qualitativa
sobre escola o que induz a discutir a necessidade de se ampliar indicadores  no
debate sobre diferenciais e desigualdades em relação a raça/etnicidade e mais
observar racismos institucionais, como o reproduzido pela escola.

Perfilhação da juventude no Brasil quanto
a raça/cor

A literatura no Brasil sobre raça vem se ampliando, abrangendo títulos
sobre os temas mais variados, em particular sobre a questão das ações afirmativas
com a adoção por muitas universidades do sistema de cotas (comumente
combinando origem socioeconômica, via procedência de escola pública com
autodeclaração de raça, no caso os que se afirmam como negros e indígenas).
Volta-se na polêmica pró e contra as cotas, a um dos tópicos mais antigos quer no
campo da literatura quer das ciências sociais, o da mestiçagem ou ao debate de
quem seria ou não negro no Brasil. Grande parte das várias entidades do movimento
negro recusa a separação feita pela classificação censitária, via cor atribuída pelo
recenseador, entre os de cor preta e parda e vários estudiosos, quando comparando
posições entre pessoas tidas como de diferente “cor”, trabalham com a combinação

RAÇA_Livio Sansone_FINAL.pmd 21/8/2008, 14:55394



Raça: novas perspectivas antropológicas   •   395

da cor censitária, preta e parda, denominando esse agregado de negros. A cor
censitária parda englobaria os que se consideram ou que seriam pelos outros
chamados de morenos e mulatos.

Assim, como para alguns pesquisadores e ativistas, por orientação político
cultural, as inscrições sócio-raciais reconhecidas seriam as de negros e brancos ou
brancos e não-brancos, mesmo que considerando que seja mais por cor da pele e
biótipo que uma gota de sangue (negro) que se procederiam classificações sócio-
raciais   com conotações hierárquicas que no plano de posições objetivas em
indicadores de níveis de vida   e de imaginário sobre atributos desqualificariam os
não-brancos (HASENBALG, 1990; GUIMARÃES, 1999 ; TELLES, 2003).
Outros consideram que a “morenice”, ou a mestiçagem minimizaria tais
classificações, em particular se forem consideradas relações sociais e ethos cultural,
sem necessariamente descartar sistema de discriminações e diferenciações por raça/
cor negativa aos mais escuros (RISÉRIO, 2007).

Voltando-se para a literatura sobre jovens negros, nota-se que se reduz
drasticamente o número de títulos e que os trabalhos contemporâneos no Brasil
costumam focalizar alguns temas como: violência, chamando atenção para a
vitimização dos jovens negros pelo crime organizado, pela polícia e por outros
jovens (WAISELFISZ, 2004); expressões da juventude negra em atividades
artístico-político-culturais, como por exemplo o hip hop, pagode, funk e bailes
Black; (WELLER, 2004;  LIMA 2002; PINHO  1998) o não acesso ao ensino
superior e a questão da política de cotas (QUEIROZ  2001; VALENTE , 2005;
MOEHLECKE,  2004; LOPES, 2003; BRANDÃO, 2006; MACHADO;
BARCELOS, 2001);  sexualidade, nupcialidade  e identidade (PINHO, 2007;
BERQUO, 1990). Esses e outros trabalhos são importantes referências para dar
visibilidade ao jovem negro, mas faltam investimentos em uma perfilhação que
integre dimensões objetivas e subjetivas possibilitando discutir em que medida
os jovens negros (negros e negros mestiços) constituiriam uma juventude
identificada por perfil próprio.

De acordo com o último censo brasileiro, 2000, a maior parte da população
seria classificada como branca, mas se fosse considerada a população de 15 a 29
anos predominaria a recenseada como de cor parda (39.053.286 em uma população
de 65.889.011 jovens). A população negra tende a ser mais jovem ou ter os
jovens como mais representados. Considerando a população de 15-29 anos,2 tem-
se que em 2000, 60%  da população tida como parda  era jovem. Os jovens
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perfazem 40% na população codificada como de cor preta e cerca de 37% entre
os recenseados como brancos.

Recorrendo ao survey de abrangência nacional sobre juventude, promovido
pela Unesco em 2004, que coordenamos (ABRAMOVAY; CASTRO, 2006)
muda-se a nomeação da filiação racial, uma vez que nessa pesquisa foram
apresentados aos jovens um elenco de opções para escolha: branco(a), negro(a),
pardo(a)/moreno(a); indígena; oriental, outra (Tabela 1, em anexo).

Se a Tabela 1, corrobora o já observado com dados do censo, a atração
pela categoria pardo/moreno, em particular entre os jovens, constituindo essa
subpopulação quase 55% da amostra (dados expandidos), ela por sua vez nos traz
dado que já vem sendo alertado por outros pesquisadores, qual seja, o desconforto
de muitos em se autoclassificar racialmente ou se classificar de forma
monocromática, já que as categorias eram auto excludentes. Note-se que cerca de
120.000 jovens preferiram não opinar sobre como se consideraria em termos das
opções “raciais” apresentadas.

Tabela 1.
POPULAÇÃO JOVEM SEGUNDO COR/RAÇA AUTO ATRIBUÍDA, BRASIL, 2004

Fonte: Pesquisa Juventude, Juventudes: o que une e o que separa, UNESCO, Brasília, 2004; NOTA: Foi
perguntado aos jovens: “Você se considera....?”

A pesquisa da Unesco também explora variável proxy de classe social,
mais referida à escolaridade do pai e posse de bens eletrodomésticos, tipo de
habitação e existência de  trabalhador doméstico.3 Note-se que essa é a variável
que mais diferencia jovens segundo raça/cor auto atribuída, principalmente quando
se considera o estrato mais alto – classe A/B –, pois enquanto 20,8% dos
autodenominados brancos assim se classificam, apenas 8,8 dos negros e 8,5 dos
pardos/morenos estariam em tal nível de estratificação (Ver Tabela 2). Os
diferenciais entre brancos e negros e brancos e pardos, em termos de probabilidades,
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são maiores que 1 e bastante próximos, indicando que tanto negros, como negro-
mestiços estariam bastante sub representados na classe A/B em relação aos brancos,
na população jovem.  Se na classe mais baixa, D/E, há cerca de 30% mais negro-
mestiços, ou seja, pardos/morenos que brancos, a tendência é ter distâncias menores
entre jovens segundo cor e raça a medida que se focaliza as classes que com maior
probabilidade estariam mais representadas na pobreza. Independentemente da
classe, negros e pardos/morenos tendem a apresentar proporções próximas quanto
a distribuição e representação por classe. Ou seja, Os diferenciais entre brancos e
negros são maiores na classe A/B, bem como entre brancos e pardos, já entre os
que se classificam ou como negros ou pardos/morenos os diferenciais são maiores
na classe C.

A mestiçagem não afeta significativamente o resultado central, qual seja
a distância entre brancos e não-brancos.

O elenco de tabelas em anexo (Tabelas 3 a 8) insiste no exercício de
destacar possíveis diferenciais  segundo a filiação racial  entre jovens, considerando
uma série de dimensões pesquisadas  (CASTRO; ABRAMOVAY, 2006),
separando-se variáveis relativas a  situações quanto a  estudo e trabalho (Tabela
3),  lazer e cultura (Tabela 4 e 5) representações sobre o outro – discriminações –

Tabela 2.
POPULAÇÃO JOVEM POR “CLASSE SOCIOECONÔMICA” E COR/RAÇA AUTO-ATRIBUÍDA,
BRASIL,2004

Fonte: Abramovay e Castro, 2006 (*) “Classe  socioeconômica – Baseada no Critério Econômico Brasil -
construído considerando cesta de bens de consumo que indica o nível de conforto do lar tais como televisão,
geladeira, computador, automóvel, etc...; além da escolaridade do chefe da família-que é o que dá a maior
contribuição para as despesas domésticas- e a existência ou não de empregados domésticos na residência. O
Critério Econômico Brasil classifica os indivíduos como pertencentes a classe A até a classe E e na pesquisa as
classes A e B assim como as classes D e E foram agregadas” (ABRAMOVAY; CASTRO, 2006, p. 17) Sobre a
construçao desse critério, visitar o site da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa <www.abep.org>
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Tabela  3.
MAPEAMENTO DE ALGUNS DIFERENCIAIS ENTRE JOVENS AUTO DECLARADOS COMO BRANCOS,
NEGROS E PARDOS - EDUCAÇÃO E TRABALHO, BRASIL, 2004

Fonte: Abramovay e Castro (2006).
Nota: Não se trabalha com a distribuição, mas apenas se destaca a categoria em que os grupos segundo raça
apresentam a maior concentração.

Tabela 4.
MAPEAMENTO DE DIFERENCIAIS ENTRE JOVENS AUTO DECLARADOS COMO BRANCOS, NEGROS
E PARDOS -  LAZER/CULTURA, BRASIL, 2004

Fonte: Abramovay e Castro (2006).
Nota: Não se trabalha com a distribuição, mas apenas se destaca a categoria em que os grupos segundo raça
apresentam a maior concentração.
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Tabela 5.
MAPEAMENTO DE DIFERENCIAIS ENTRE JOVENS AUTO DECLARADOS COMO BRANCOS, NEGROS
E PARDOS - LAZER/CULTURA-GÊNERO DE MUSICA PREFERIDO, BRASIL, 2004

Fonte:  Abramovay e Castro (2006).
Nota: Nesta tabela se trabalha com a distribuição.

Tabela 6.
MAPEAMENTO DE DIFERENCIAIS ENTRE JOVENS AUTO DECLARADOS COMO BRANCOS,NEGROS
E PARDOS  - DISCRIMINAÇÃO, BRASIL, 2004

Fonte:  Abramovay e Castro (2006).
Nota: Nesta tabela se trabalha com a distribuição.
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(Tabela 6) e sobre si, como integrante da geração juventude (Tabela 7). Assim no
plano de explorar subjetividades, elencam-se avaliações sobre ambiências sociais
que lhe afetam como jovens, partindo do pressuposto do que eles entendem como
ambiências que condicionariam a vida de seus pais (Tabela 8).

Tal conjunto de tabelas indica as seguintes tendências  gerais:

· Que os jovens, independentemente da raça se concentram nas mesmas
categorias de cada variável, o que sugere a propriedade de referência à
juventude em termos de perfilhação de situações e representações
(considerando as variáveis estudadas);4

· Que os índices de diferenciais entre jovens segundo a filiação racial sugerem
maior proximidade quanto a situações e representações entre os que se
identificam como negros e os que se consideram pardos ou morenos que
entre os brancos e os negros e, entre os brancos e pardos/morenos.  Ainda
que pequena, a tendência é de negros e pardos/morenos estarem mais
próximos que os brancos e os negros ou brancos e pardos/morenos.
Relativiza-se assim a força da mestiçagem como processo de
branqueamento, e focaliza-se posições quanto a trabalho e estudo e
representações quanto a discriminações (no caso em relação a homossexuais
e doentes de AIDS) e sobre auto percepção de geração e avaliação em
relação a situação dos pais;

Um olhar mais próximo questiona a força das tendências assinaladas
quando se considera cada dimensão, variável e atributo de per si. Assim se tem
que brancos, negros e pardos/morenos de fato formam juventudes com identidades
próprias em particular quando se examina:

· Uso do computador. É bem mais alta a proporção de pardos/morenos
(65,10%) e negros (59,70%) que brancos (47,00%) jovens que não sabem
usar o computador;

· Em trabalho destaca-se uma diferença entre os jovens, segundo filiação
racial, quando se pergunta a principal razão para estar sem trabalho.
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Tabela 7.
MAPEAMENTO DE DIFERENCIAIS ENTRE JOVENS AUTO DECLARADOS COMO BRANCOS,NEGROS
E PARDOS - PERCEPÇÕES SOBRE SI COMO GERAÇÃO, BRASIL, 2004

Fonte:  Abramovay e Castro (2006).
Nota: Considerou-se a distribuição de cada variável,  mas so apresentando os indicadores de concentração
superior 1, as demais alternativas não são apresentadas.

Enquanto entre os jovens brancos, cerca de 17,20% não trabalha porque
apenas estuda, já entre os negros tal categoria concentra apenas 10,60%
dos jovens, e entre os pardos/morenos 12,70%. O inverso acontece quando
a categoria de resposta é não trabalhar por falta de experiência.
Aproximadamente mais 13% de jovens negros não trabalham por falta
de experiência, considerando-se os jovens brancos. A proporção de jovens
pardos/morenos que não trabalham por falta de experiência (14,20%) é
mais próxima assim do contingente nesta situação entre os negros (15,70%)
que em relação aos jovens brancos (13,70%) mas  os três dados estão em
níveis muito próximos;

· No plano da cultura, focalizando-se gênero musical preferido mais se
identifica diferenciais, o que sugere que de fato gostos musicais e
possivelmente culturais valem contar com o investimento que se tem em
estudos de juventude e raça (LIMA, 2002; WELLER, 2004; GILROY
1993; SANSONE, 1997; SILVA, 1997; SILVA, 1995; VIANNA,
1988). De acordo com a Tabela 4, cerca de 80% dos jovens negros e 76%
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dos jovens que se consideram morenos/pardos indicam que possuem um
gênero musical preferido, já entre os jovens brancos, 73,6%  respondem
afirmativamente. Ao se perguntar sobre o gênero de música preferido
(Tabela 5), nota-se que a música sertaneja é preferência entre jovens
brancos (19,5%) e pardos (19,1%), e que cerca de 15% dos jovens brancos
se inclinam pelo rock, enquanto menos de 10% de jovens negros (negros
e morenos/pardos)  selecionam tal gênero;

· Os jovens negros com maior probabilidade preferem o pagode (15,90%),
a música sertaneja (12,00%); musica romântica (10,10%) e música
religiosa (7,8%) – aliás este gênero atrai proporções similares de jovens de
distinta filiação racial, cerca de 7 a 8% –, o que está  de acordo com o
crescimento da filiação a religiões evangélicas entre jovens no Brasil
(NOVAES,  2005). Os pardos/morenos também têm perfil próprio em

Tabela 8.
MAPEAMENTO DE DIFERENCIAIS ENTRE JOVENS AUTO DECLARADOS COMO BRANCOS,NEGROS
E PARDOS - PERCEPÇÕES SOBRE GERAÇÃO, BRASIL, 2004

Fonte: Abramovay e Castro (2006).
Nota: Considerou-se a distribuição de proporções em cada variável, sendo 100% na vertical.
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relação a alguns gêneros musicais, sendo entre estes mais alta à proporção
que prefere o gênero forró (12,00) que entre brancos (8%) e negros (7%);
e a música sertaneja (19,1%), sendo que os brancos têm este gênero como
um de seus preferidos (19,5%)(Ver Tabela 5).

A tabela 6, em anexo, ressalta o que  alguns pesquisadores alertam como
tendência dos jovens, independentemente da filiação racial, de reproduzirem uma
cultura de negação de direitos humanos dos homossexuais, própria de uma cultura
marcada por referenciais de gênero que tendem a exaltação de uma masculinidade
e uma sexualidade  estereotipada,  (PINTO 2005; CASTRO; ABRAMOVAY,
2004). Significante maioria dos jovens, entre brancos, negros e pardos/morenos
indicam que não gostariam de ter como vizinhos pessoas homossexuais
(respectivamente 41,40%, 44% e 51,30%). Um pouco mais baixas, mas ainda
bem significativas, são as proporções dos que declaram que não gostariam de ter
como vizinhos pessoas com AIDS: 36% entre jovens brancos, 40% entre jovens
negros e 47% entre os pardos/morenos.

Ao se apresentar aos jovens um elenco de possibilidades de condições que
poderiam definir o que são os jovens de hoje (Tabela 7), outra similaridade entre
os jovens se afirma, qual seja a representação da juventude pela moda e aparência
– cerca de 25 a 27% dos jovens, independentemente da filiação racial, considera
que o que melhor define os jovem  hoje é a moda e a aparência.  Iguais proporções
optam por selecionar aspectos positivos, como a consciência, a responsabilidade e
o compromisso (cerca de 15% em cada grupo por filiação racial).  Valores próximos
também se registram entre os que optaram por indicar que o que mais define os
jovens hoje é a linguagem e a música (cerca de 10% em cada sub população jovem
considerada), o que também se registra entre os que alertam que os jovens hoje se
caracterizariam pela insegurança pessoal e social (cerca de 10% em cada grupo)
ou pela falta de perspectiva (entre 8 a 9% em cada  grupo).  Ou seja, vivências
diferenciadas, um pouco, não necessariamente condicionam um imaginário sobre
si diversificado, tendendo os jovens a se auto-representarem mais por determinadas
categorias, sem associar tal imaginário a uma inscrição racial.

O mesmo se identifica quando na Tabela 8, se registra a respostas dos
jovens sobre como se consideram em relação às possibilidades de seus pais. Iguais
proporções de jovens – brancos, negros e pardos/morenos – consideram que estão
melhor, se a dimensão avaliada é a possibilidade de estudar, liberdade sexual e
participação na vida política. Também concordam que estão em piores condições
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que seus pais, se as dimensões trabalhadas são possibilidades de trabalhar e
condições de segurança.

A análise precedente, sobre diferenciais em algumas dimensões entre jovens
segundo a filiação racial não permite descartar a referência a uma juventude, no
sentido de Mannhein (1961), uma geração que está sujeita a condicionamentos
históricos e um momento de um curso de vida que torna experiências vividas
marcas identitárias de uma população em um momento. É sugestivo que se
considere estar melhor que seus pais quanto a possibilidades de estudo, formatar
sua sexualidade (ainda que paradoxalmente recusem o outro homossexual),
diversificar  o que se entende por participação política, mas que por outro lado se
está fadado a sobre determinações sociais, como insegurança e falta de
oportunidades de trabalho.  Se jovens brancos estão mais representados que os
negros (incluindo os negro-mestiços) entre os de “classe” mais alta, definida por
acesso a bens eletrodomésticos, escolaridade dos pais e acesso a trabalhador
doméstico e tipo de habitação, tanto esses como aqueles estão mais concentrados
nas classes mais baixas.

Contudo, insiste-se em falar em juventude/juventudes e a destacar marcas
de um sistema de raça/classe em particular quando se focaliza instituições, como
a escola e as relações sociais de nível primário, que seguem múltiplas codificações
e por linguagens variadas – não ao azar os jovens singularizam moda e aparência
como temáticas que identificam o ser jovem. Pode-se ler aparência como corpo,
cor, cabelo, forma de estar, de se comunicar. Note-se que muitos jovens pesquisados
em escolas (CASTRO; ABRAMOVAY, 2006; CAVALLEIRO, 2003) destacam
expressões de racismos, ou seja, formas em que são vitimizados, por conta do
cabelo e outros traços e fenótipos.

Insistimos que o exercício anterior de cálculo de diferenciais entre jovens
segundo filiação racial em algumas dimensões refere-se a alguns tópicos e por
uma leitura extensiva, mas que há que ampliar o sistema de indicadores e formas
de mensuração e qualificação de expressões sobre relações sócio raciais e assim
melhor detectar tipos de racismos.

Assim, na próxima parte, recorrendo à pesquisa que combinou técnicas
quantitativas e qualitativas, focalizando alunos, professores e pais em escolas,
defende-se o cuidado com o principio de igualdade, sugerindo que a instituição
escola reproduz, ainda que não se admita desigualdades raciais.
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Escola e desigualdades raciais: estudo de caso no
Brasil5

Panorama Temático da Pesquisa

[A III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial,
Xenofobia e outras Formas de Intolerância – Durban] Insta os Estados a
assegurarem igual acesso à educação para todos, na lei e na prática, e a
absterem-se de qualquer medida legal ou outras que levem à segregação
racial imposta sob qualquer forma no acesso à educação (§ 122);
Insta os Estados a incentivarem a ativa participação, bem como envolver
mais de perto os jovens na elaboração, planejamento e implementação de
atividades de luta contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e
intolerância correlata e exorta os Estados, em parceria com as organizações
não governamentais e outros atores da sociedade civil, a facilitarem o diálogo
entre jovens tanto em nível nacional e internacional sobre racismo,
discriminação, raça, xenofobia e intolerância correlata (§ 216) (ONU, 2001).

Em consonância com o sublinhado em Durban, uma das contribuições
do esforço conjugado de muitas agências e pesquisadores tem sido a indicação do
caráter institucional que pode adquirir o racismo, que vai além da relação entre
racismo e preconceitos. Nesse sentido, reconhece-se a importância estratégica que
tem a escola, a educação e também a juventude no combate ao racismo e na
defesa dos direitos humanos.

No plano das discriminações, instituições, como a escola, podem servir à
sua reprodução e, com isso, reduzir possibilidades de mobilidade educacional e
social de crianças e jovens negros. A escola não necessariamente está atenta à
relevância do clima escolar e das relações sociais para o desempenho escolar, o
qual pode ser afetado por sutis formas de racismo, que muitas vezes não são
assumidas ou conscientemente engendradas.

Esta parte do trabalho refere-se primeiro de forma panorâmica à pesquisa
desenvolvida  em 2004, tendo  a escola como referência, com crianças e jovens, ou
seja alunos das últimas séries do ensino fundamental e da terceira do ensino
médio, além de pais e professores, em 4 cidades: Belém, Porto Alegre, Salvador e
São Paulo; e  a capital, Brasília (Distrito Federal) no Brasil.  A pesquisa explora
análises qualitativas quando se ouviu crianças e jovens, seus pais e os professores
em escolas publicas e privadas.6 Em um segundo momento mais nos referimos à
exploração de um banco de dados sobre desempenho escolar em provas de
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português e matemática - Sistema de Avaliação do Ensino Básico7  (Saeb) do
Ministério de Educação, de 2003.

Como ressaltado por outros pesquisadores também na pesquisa se destaca
que o comum é o sentimento de exclusão em relação a escola por parte do aluno
negro, ou como sublinha Menezes (2001, p. 8)  “exclusão simbólica pois tem
matricula mas não é integrado”.

Alerta-se sobre a sutil trama das discriminações, do racismo institucionalizado,
processo não restrito a escola X ou Y, mas sugerindo uma cultura não assumida de
estranhamento e discriminações  naturalizadas, na qual os agentes não se reconhecem
como sujeitos. De fato racista comumente é o outro, a escola é concebida como o
lugar da igualdade, onde todos aqui são tratados como igual, segundo uma professora
negra da cidade de Salvador, o que embasa por parte de professores e pais, críticas a
políticas que reconheçam a diversidade e a importância de tratar de forma diferente
os desiguais para melhor combater desigualdades.

Indica-se na pesquisa que, quanto mais escura a cor da pele com a maior
probabilidade as crianças e jovens que entraram na escola e nela ainda estão,
concentrarem-se nas escolas públicas (Por exemplo, no Estado de São Paulo, em
2003, segundo dados do banco do Saeb, nas escolas públicas 40,50% dos alunos
eram classificados de brancos e 55% de negros. No mesmo estado, nas escolas
privadas a proporção de brancos era de 69,10% e de negros 22,40% – (CASTRO;
ABRAMOVAY, 2006).  Ao se analisar infra-estrutura, recursos vários das escolas
públicas  traça-se um quadro de precariedades.

As análises da pesquisa sobre  problemas de ensino e infra estrutura de
escolas públicas, com maior probabilidade escolas de negros e dos brancos mais
pobres, dão munição para a defesa da combinação entre políticas redistributivas
com políticas de reconhecimento, ou seja políticas  mais criativas que saiam da
dicotomia políticas universais x políticas focalizadas, uma vez que  uma escola de
qualidade  é ao mesmo tempo investimento em um bem comum e necessária a
emancipação e mobilidade social dos negros.  De fato a combinação de políticas
de reconhecimento com políticas redistributivas tem sido um desafio para os
movimentos sociais identitários.8

O exercício de comparação entre cosmovisão de atores (alunos, professores
e pais) e a “realidade” de diferenças quanto a desempenho entre alunos brancos e
negros, documentada por análises estatísticas e estudos de caso resulta em achado
não esperado. A maioria dos entrevistados tende a negar que há diferenças no
desempenho escolar entre alunos negros e brancos, apesar dos dados das provas
de avaliação do Ministério de Educação através do Saeb indicarem que a tendência
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é que tanto alunos brancos e alunos negros se concentrem em pontuações tidas
como críticas, mas que os diferenciais entre alunos por filiação racial indicam que
com maior probabilidade as notas dos alunos negros são inferiores. Os professores
são mais veementes a recusar tal “evidência”. E os que a aceitam, pais e professores,
sugerem que não há condicionamentos sócio-institucionais para tanto, e sim
diferenças devido a empenho pessoal dos próprios alunos, eximindo-se a escola
de responsabilidade nas trajetórias educacionais dos alunos, e que essa possa estar
colaborando para que uns, os negros, tenham notas inferiores, menor desempenho.

Como admitir, se o que se nega em princípio é a desigualdade, se se
defende que todos são iguais e todos podem se empenhar, se quiserem, em iguais
condições?  Os que concordam que os alunos negros têm menor desempenho
quando não culpam as crianças e os jovens, culpam suas famílias, as famílias dos
negros que não cuidam, não acompanham os trabalhos, não têm nível, não têm
condições econômicas (expressões de professores) ou transferem para uma genérica
referência à situação socioeconômica, considerada inferior para o caso dos negros.
Tem-se, portanto em tal debate, implícita a ideologia da igualdade na escola, em
nome da qual se nega a importância de reforço escolar, atenção a cotidianos,
práticas, vontades, afetos e significados da escola, da educação, dos projetos de
vida e como tais construtos de vida são afetados por discriminações, sentir-se fora
de lugar, não pertencer, mal estares derivados pela autonegação identitária o que
se constrói na relação com o outro, tido como superior, o normal, e como esse
outro o desqualifica.

Note-se que as análises estatísticas, controlando estrato socioeconômico
dos grupos familiares das crianças e jovens, sobre notas nas provas do Ministério
de Educação – Saeb em Matemática e Português de fato indicam que nos estratos
mais altos os índices de desempenho são menos críticos, reforçando a tese comum
de que a questão é inscrição por classe, por pertença a um grupo socioeconômico,
ou seja, teriam mais baixo desempenho escolar os mais pobres por falta de recursos,
capital familiar, possibilidade dos pais ajudarem nas lições e tipo de escola.
Contudo se além de estrato sócio econômico também se controla cor/raça, os
dados do Saeb, indicam que a pobreza iguala por baixo, os “brancos” e os “não
brancos” mais se destacam em níveis mais críticos quanto a notas naquele teste,
mas estão mais próximos. Já os considerados brancos e os considerados negros (de
cor preta e parda) ainda que apresentem notas um pouco mais altas quando de
estrato sócio econômico familiar superior, mais se distanciam entre si, sendo que
os negros teriam notas bem mais baixas que seus colegas de “classe” social, brancos.
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Quadro que já questiona que situações objetivas de igualdade, ou de igualdade
formal, se restritas a alguns indicadores, como escolaridade do pai, posse de bens
eletro domésticos e existência de trabalhadora doméstica (proxies de “classe social”),
não são suficientes para garantir igualdade econômica-político-cultural entre
brancos e negros e que raça tem um efeito sobre desempenho que atravessa, é
condicionado mas não superado pela condição econômica familiar.

Todos os fatores escolares, incluindo os professores, e familiares indicam a
mesma tendência. Eles sugerem que as condições escolares positivas se
potencializam quando se referem aos alunos brancos, produzindo uma
espiral favorável que os impulsiona bem mais do que impulsiona os alunos
negros e pardos. Assim, esse resultado mostra que a melhoria das condições
de ensino pode contribuir para elevar a média do desempenho escolar,
mas com sensíveis desigualdades entre estratos [raciais] (SOARES;
ALVES, 2003, p. 158).9

Muitos professores, também em nome da igualdade de tratamento que a
escola deveria ministrar se posicionam contrários a inclusão de uma educação
cidadã, que destaque raça,  consideram que levanta o problema. Outros defendem
que essa é função da família. Mas há vários professores que defendem ações
inclusivas e de combate a discriminações, mais além de chamadas de atenção
pontuais e que recusam o não ver, o não falar para não estimular diferenças.
O problema maior, é o limitado leque de propostas criativas, que comumente não
avança além de palestras e conversas com os diretamente envolvidos em atos
reconhecidos de violência racial, ou chamar os pais  para conversar sobre alguma
situação de violência socioracial.

Não chegam aos profissionais da educação, professores e diretores em
muitas escolas, ao que parece, escritos de estudiosos sobre a questão racial e a
escola no Brasil. Desconhece-se que vários pesquisadores têm estudado e
apresentado propostas de ações por parte da escola para a educação para a
diversidade e de estimulo à reparação de silêncios sobre a África e o povo negro na
história do Brasil, considerando a falta de referências a propostas mais inovadoras
(sobre propostas por uma educação sensível a raça nas escolas, ver entre outros
(ROMÃO, 2001; CAVALLEIRO, 2001;  NASCIMENTO, 2001;  SANTOS,
2001;  GOMES, 2001; SILVA,  2005; GOMES; SILVA,  2002; LIMA, 2005).

Na pesquisa se sugere que embora a escola devesse ser a casa da razão, boa
parte das posturas sobre temas relacionados à raça se embasam em “achismos”,
desconhecendo história, fatos e debates informados. “Achismos” e pré-conceitos
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se realimentam.  A expressão de posições sobre os temas contemporâneos analisados
sugerem ligeireza no acesso a complexos debates como o relativo a políticas de
cotas; sobre  as fronteiras  e pontes   entre  classe e raça e  entre  políticas universais
e  focalizadas. Poucos dizem “não sei”, “não conheço” e muitos adultos – pais e
professores – tendem a avaliar a heterogeneidade e rica história do movimento
negro por algumas posturas sectárias de alguns tidos como representantes de um
movimento tão plural.  Também qualificam vários de postura anti-brancos a
denúncia de privilégios por parte do movimento negro e a sua luta contra
desigualdades socioraciais, sem a necessária reflexão sobre des-identificações entre
um radicalismo necessário, como ir a raízes da produção de preconceitos e
discriminações e denunciar agencias que colaboram na reprodução desses, e
sectarismos – ajuizamentos reificados, que culpabilizam pessoas de processos sociais
estruturados em reproduções diversas como o racismo.

O saber militante e comprometido, orientado a apostar em mudanças,
ressalta o lugar estratégico da escola para uma outra educação que sublinhe a
positividade do negro na história e a sua possibilidade em ser história em projeto,
sujeito de outro vir a ser o que pede uma educação que estimule o estar juntos
por projetos coletivos, pela raça, entre outros nessa linha, (GOMES; SILVA,
2002; SILVA, 2005).  De fato há sempre um grito de alerta e proposta por uma
outra escola na maioria das pesquisas criticas à representação dos negros nos livros
escolares, à ocultação do lugar do negro na história do Brasil ou sua apresentação
como liderança e por participação afirmativa e às  relações sociais entre pares  e
como se marginaliza potencialidades, cortando vontades e empenho nas relações
entre professores e alunos negros.10

Pensar a diferença mais além da desigualdade:
desafio à escola

Raça e escola é equação que desafia a formação de professores. A chamada
sobre a importância de práticas pedagógicas pautadas pelo reconhecimento das
diferenças remete à necessidade de uma aproximação crítica ao conceito de
igualdade.

O conceito de igualdade é um ganho do léxico liberal, mas tem também
artimanhas que podem colaborar para reproduções de códigos tradicionais,
limitantes de mudanças e do exercício da criatividade.  O vocabulário da igualdade,
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bem intencionado e informado pelas gritantes desigualdades sociais como entre
os negros e brancos, muitas vezes não dá conta da riqueza de linguagens das
distintas identidades e como o reconhecimento de tais singularidades e diferenças
pode colaborar para sociedades em que se apele menos para identidades fixas,
mas principalmente para  o direito de se inventar formas de ser, estar e se relacionar.
Mais uma vez se recorre a Silva (2005) que alerta que ser negro é um estado,
construído em relações assimétricas e desumanizantes, mas também é um projeto,
um vir a ser que decola da riqueza da cultura afro-brasileira, o que pede dês-
identificações, reinventar-se. Tal processo lembra que também branquitude,
o privilégio de ser branco, a construção desse estado deveria ser mais acessado,
tarefa que foge o escopo dessa pesquisa.11

A radicalidade no acesso à questão racial no Brasil, uma questão que é,
portanto de negros e brancos, estaria em ir além da igualdade de direitos, mas
buscar relações sociais de respeito às diferentes formas de ser, de se apresentar e
mais do que isso, sair da tolerância e buscar diálogos, compreender e aprender
com a riqueza das diferenças, das várias histórias singulares.

A inclusão do debate sobre raça nas escolas vai além do necessário
reconhecimento dos direitos humanos dos afro-descendentes. É um tipo de
reparação histórica e tem a ver com um projeto de nação, um projeto nacional de
educação que reconheça “as diferentes culturas constitutivas da nação brasileira,
as relações que mantêm entre sí grupos étnico/raciais e integrantes seus, assim
como outras relações sociais” (GONÇALVES; SILVA, 2003, p. 388).

Desvenda-se por ativismos e estudos, muitos publicados por uma
intelectualidade negra, sendo que muitos jovens e do campo da educação popular
e da educação formal, uma outra história que não aquela em que fomos por
séculos socializados, pautada na ideologia do “racismo cordial”. Combinam-se
histórias de dor, silêncios sofridos por discriminações com propostas de políticas
públicas e por educação cidadã.  Se até recentemente a tônica seria o investimento
em identidades, na auto estima de negras e negras, destaque da contribuição
cultural dos afro-descendentes, além de chamadas políticas focalizadas, há também
correntes entre ativistas e intelectuais orientados para a questão racial por combinar
orientação por redistribuição e reconhecimento, ou seja, direcionada ao povo negro,
mas também sublinhando a democratização do uso de recursos públicos para o
beneficio de todos, brancos e negros, em situações de exclusões (NEVES, 2005).

RAÇA_Livio Sansone_FINAL.pmd 21/8/2008, 14:55410



Raça: novas perspectivas antropológicas   •   411

Desigualdades de desempenho escolar entre alunos
brancos e negros em escolas brasileiras

No Sistema de Avaliação Nacional (Saeb) de 2003, não apenas os alunos
brancos alcançaram uma proficiência média maior que a dos alunos negros em
todas as séries pesquisadas, como também essas diferenças entre as médias de
brancos e negros aumentam à medida que os alunos avançam no sistema
educacional. Ou seja, as menores diferenças entre as proficiências médias de alunos
brancos e negros são encontradas na 4ª série do Ensino Fundamental, havendo
um aumento tanto na 8ª série do Ensino Fundamental quanto na 3ª série do
Ensino Médio.

Analises multivariadas feitas com dados do Saeb vêm tentando indicar
fatores associados com as diferencias de desempenho. Dentre esses fatores, o mais
comumente evocado para a explicação da desigualdade racial na educação brasileira
é a condição socioeconômica dos alunos. A própria literatura sobre o assunto
afirma ser a situação socioeconômica das famílias dos estudantes um fator
fundamental para a determinação de seu desempenho escolar (HASENBALG;
SILVA, 1990; FERRÃO et al., 2002; SOARES; ALVES, 2003; FATORES...,
2004; CARVALHO, 2004a; BONAMINO et al., 2005).

A questão, então, é saber se a diferença socioeconômica explica toda a
diferença de proficiência entre alunos brancos e negros, considerando que é notória
a sobre-representação de pretos e pardos nas camadas mais pobres da população.
Para isso, o estrato socioeconômico12 a que pertencem os alunos foi utilizado
como variável de controle para observar se as diferenças na proficiência “tendem
a desaparecer ao se igualar os grupos de cor por esse critério” (HASENBALG;
SILVA, 1990, p. 79).

Na avaliação de matemática da 4ª série do Ensino Fundamental, todavia,
a proporção de alunos brancos abaixo da média considerada pelo Saeb como
“crítica” é menor do que aquela observada dentro do grupo negro em todas as
cinco faixas de renda analisadas. Ou seja, mesmo quando se observa a proficiência
de alunos brancos e negros de mesma “classe” socioeconômica,13 os estudantes
negros possuem um desempenho escolar abaixo daquele atingido pelos estudantes
brancos.

Na Tabela 9, a seguir, se associa classe socioeconômica, segundo o critério
Brasil, com cor/raça, considerando a proporção de alunos com média considerada
“crítica” ou “muito crítica” (critério Saeb).
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No grupo menos privilegiado economicamente, chamado pelo Critério
de Classificação Econômica Brasil14 de E, 80,6% dos alunos negros obtiveram
uma pontuação abaixo da média considerada pelo Saeb como “crítica”,15 enquanto
esse valor foi de 78,7% dentro do grupo branco, o que resulta em uma diferença
de 1,9%. Dentre os alunos pertencentes à classe econômica D, o grupo negro teve
64% de seus integrantes pontuando abaixo da média, ao passo que esse valor foi
de 61,8% para o grupo dos brancos, o que representa uma diferença de 2,2%. Na
classe econômica C, a diferença entre brancos e negros foi de 4,8%, com 44,1%
dentre brancos e 48,9% dos negros tendo um rendimento escolar abaixo da média.

Nas classes econômicas mais altas, a B e A, a mesma tendência descrita
acima – de ampliação da vantagem dos alunos brancos sobre os negros – se
mantém. Dentro da classe econômica B, 31,4% dos alunos negros obtém uma
pontuação abaixo da considerada como “crítica”, valor que é de 25,8% dentre os
alunos brancos, o que significa uma diferença de 5,6%. Mas é na classe econômica
mais elevada, A, onde ocorre a maior desigualdade entre brancos e negros. Nesta
classe econômica, enquanto 23,4% dos negros pontuaram abaixo da nota
considerada como “crítica” pelo Saeb, esse valor é de apenas 10,3% dentro do
grupo racial branco, o que resulta em uma vantagem de 11,1% dos destes sobre
aqueles (ver tabela 9).

Tabela 9.
PROPORÇÃO (%) DE ALUNOS DA 4ª DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PONTUAÇÃO
CONSIDERADA “MUITO CRÍTICA” OU “CRÍTICA” NOS TESTES DE MATEMÁTICA, SEGUNDO A
RAÇA E A “CLASSE SOCIOECONÔMICA” – BRASIL, 2003

Fonte: Inep/Saeb (2003).
Nota:  A categoria negro é formada pela soma de pardos e pretos. Castro e Abramovay (2006b, p. 121).
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Com isso, não apenas é possível se observar que os estudantes negros
estão em condição de desvantagem em relação aos estudantes brancos em todas as
“classes socioeconômicas” analisadas, mas também que essa desvantagem se amplia
conforme se analisa as “classes” mais altas. Os dados acima sugerem, então, que
nem toda a diferença de proficiência entre alunos brancos e negros pode ser
atribuída à condição socioeconômica das famílias dos estudantes, pois mesmo em
situações de igualdade socioeconômica os alunos negros atingem uma proficiência
média inferior àquela obtida pelos alunos brancos.  Mas esta análise pede outros
estudos, uma vez que no critério Brasil de classificação sócio econômica, não se
considera renda familiar – mas há equivalências, ver Anexo 2 – e sim variáveis
proxy de nível socioeconômico, como escolaridade do pai, posse de bens
eletrodomésticos, situação da habitação  e existência de empregado doméstico.
Pelo menos com tal indicador pode-se adiantar que o nível de vida não seria em si
suficiente para minimizar diferenciais quanto a desempenho segundo raça/cor.

Breves considerações finais

Note-se que pela pesquisa qualitativa, com pais, alunos e professores em
escolas do Brasil  é comum se negar que há diferença de desempenho escolar
segundo a cor/raça dos alunos e quando se aceita, a tendência é culpar a família
ou a falta de empenho individual, ou ao fato dos alunos negros estarem mais
concentrados em escolas públicas, com qualidade de ensino inferior.

Também é comum negar que há racismo nas escolas, em que pese  se ter
identificado formas pejorativas de apelidar negros, referências negativas a cabelos
e outras características físicas de alunos negros e outras ocorrências que afetam a
auto estima do aluno negro (CAVALLEIRO, 2003; CASTRO; ABRAMOVAY,
2006). De fato como vários pesquisadores têm alertado (e.g. CAVALLEIRO,
2003) e constatamos na pesquisa de referência da segunda parte deste trabalho
(CASTRO; ABRAMOVAY, 2006) há formas de tratamento diferenciadas por
professores e alunos no que se refere aos alunos brancos e negros em muitas
escolas. Por outro lado vários estudos com dados do Saeb de fato indicam que as
notas diferem segundo cor/raça em detrimento de negros. Constatamos neste
trabalho que os diferenciais segundo raça/cor dos jovens são mais altos em relação
a desempenho escolar que em muitas dimensões pesquisadas como próprias das
vidas dos jovens, tais quais as que trabalhamos na primeira parte deste trabalho
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(analise de posições e representações), sugerindo que há formas sutis de racismo e
não percebidas ou tidas como tais pelos próprios atores/atrizes que delas participam
o que pede mais cuidado sobre mensuração e qualificação do que é racismo,
e investigação sobre formatações de racismo institucional, como o reproduzido
pela escola.

Notas

1 Segundo Hasenbalg (1991 apud BRANDÃO, 2006, p. 1) “a raça ou filiação
racial deve ser tratada como uma variável ou critério que tem um peso
determinante na estruturação das relações sociais, tanto no sentido objetivo
quanto subjetivamente!”
2 Note-se que oficialmente, considerando os documentos da Secretaria Nacional
de Políticas Especiais para Juventude, do Brasil, a faixa etária relativa aos jovens
é de 15 a 29 anos, enquanto várias organizações internacionais usam o intervalo
de 15 a 24 anos.
3  Ver em nota da tabela 2 como é construído o conceito de classe socioeconômica
nessa pesquisa (ABRAMOVAY; CASTRO, 2006, p. 17).
4 Note-se que as tabelas que se seguem não trabalham na maioria das vezes com
a distribuição mas que apenas se destacou aquela categoria que apresentava a
maior concentração, ou proporção mais alta na distribuição.
5 A parte que se segue está baseada em trabalho coordenado por Castro e
Abramovay e contou com a colaboraçao dos pesquisadores Luciana de Oliveira
Dias Mattos, Adailton da Silva, Waldemir Rosa, Lauro Stocco II, Danielle
Oliveira Valverde e Maria Vilar Ramalho Ramos. Ver  Castro e Abramovay
(2006). A pesquisa foi realizada em cinco cidades de cada grande região  do
Brasil (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro Oeste) e no Distrito Federal.
6 Foram realizados 26 grupos focais com alunos das duas últimas séries do ensino
fundamental e dos dois primeiros anos do ensino médio; 13 grupos focais com
professores; 11 grupos focais com pais de alunos; 43 entrevistas individuais com
professores; 24 com diretores e 55 com pais de alunos sobre temas tais como:
infra estrutura da escola; relações sociais entre os atores da escola;  desempenho
escolar; percepções sobre raça e racismo; relações raciais na sala de aula (por
observação não participante);  percepções sobre temas contemporâneos, como o
ensino da história da África  e do povo negro no Brasil (lei n. 10 639/03 do
Ministério de Educação); movimento negro; cota para estudantes negros nas
universidades  e formas como a escola lida com o debate sobre raça e racismo.

RAÇA_Livio Sansone_FINAL.pmd 21/8/2008, 14:55414



Raça: novas perspectivas antropológicas   •   415

7 O Saeb vem sendo aplicado em escolas publicas e privadas no Brasil desde
1993. Esse sistema de avaliação aplica testes de língua portuguesa e matemática
a alunos de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e de 3ª série do ensino médio.
Alem disso também são coletadas informações sobre as escolas, diretores,
professores e alunos das séries avaliadas, como: perfil demográfico e
socioeconômico de alunos, professores e diretores; infra-estrutura escolar,
mecanismos de gestão escolar, práticas docentes, hábitos  de estudo dos alunos,
entre outras. Usa-se uma “escala de proficiência“ para avaliar desempenho dos
alunos. Em matemática o valor esperado para um aluno da 4ª série do ensino
fundamental é de 250 pontos, sendo que uma pontuação de até 125 pontos é
considerada “muito critica” e de 175 pontos “critica”. Na 8ª série a pontuação
esperada é de 325 unidades, sendo que um valor de até 175 pontos é
considerado “muito crítico” e de 250, “crítico”. No 3º ano do ensino médio a
pontuação esperada pelo Saeb é de 450 pontos, sendo “muito crítico” qualquer
valor até 200 pontos, e “crítico o que chegue até 300 (CASTRO; BRAMOVAY,
2006, p. 2).
8 Ver Fraser (1997), mas se referindo a gênero.
9 Originalmente, os autores escrevem “estratos sociais”, ao invés de “estratos
raciais”. Mas como toda a argumentação desenvolvida por eles salienta a
ampliação das desigualdades raciais mesmo entre indivíduos pertencentes ao
mesmo estrato social, acreditamos que a substituição da palavra “sociais” por
“raciais” reflete melhor o teor de sua argumentação.
10 Ver nesta linha entre outros, os textos apresentados em Abramowics e Silvério
(2005), Cavalleiro (2001), Fazzi (2004), Gomes e Silva (2002) e Lima (2005).
11 Ver entre outros autores sobre o tema Rossato e Gesser (2001).
12 Para informações sobre o critério Brasil de classificação socioeconômica
utilizado neste trabalho, ver a seção sobre pesquisa quantitativa da Metodologia
da pesquisa  em Castro e Abramovay (2006) e o conceito de classe
socioeconômica na nota da Tabela 2.

 13 Usa-se a expressão “classe” econômica com reservas, pois não se acessa o
debate sociológico, em particular o marxista sobre o uso do termo, mas se recorre a
uma classificação por variável como mensurada pelo Saeb que se aproxima de
padrões de consumo de bens eletrodomesticos, existência de empregado
domestico, tipo de habitação  e escolaridade dos pais, ou seja recorrendo ao
chamado “critério Brasil”.
14 Ver nota 21.
15 Ver nota anterior.
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