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RESUMO 
 

ARANTES, Luana Carvalho. Um olhar acerca das representações sociais do 
negro no âmbito acadêmico jurídico. 2018.113f. Dissertação, Mestrado Profissional 
em Educação, Centro Universitário Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho, 
2018. 
 

O presente trabalho tem por fito analisar as representações sociais do negro, a partir 
da fala de docentes e discentes, no âmbito de um curso de Direito, em uma instituição 
de ensino superior, no interior do estado de São Paulo. Busca-se compreender a 
maneira de se pensar a imagem do afrodescendente na órbita elegida. Para tanto, 
foram aplicadas entrevistas semiestruturadas a 25 alunos e a 5 professores do 
referido curso. Como proposta de verificação de dados, utilizou-se a análise de 
conteúdo segundo Laurence Bardin (2016). Percebe-se que a imagem do negro, por 
vezes, se revela no seio social sob uma perspectiva de pensamentos etnocêntricos 
cujas bases ideológicas reafirmam a discriminação. Dessarte, a representação social 
constitui um fenômeno de considerável pertinência para a compreensão da forma de 
se visualizar o negro na esfera educacional. Desse modo, a maneira de se pensar e 
interpretar como o afrodescendente é visto, nesse campo, é relevante para o 
aprimoramento das práticas educativas atuais, considerando uma sociedade 
composta por uma maioria populacional negra. Assim, a pesquisa em apreço norteou-
se em obras de Serge Moscovici - que cunhou o termo da representação social -, bem 
como pautou-se nas produções de Kabengele Munanga e Nilma Lino Gomes, para a 
abordagem das questões étnico-raciais e seus impactos no contexto educacional. 
Nesse sentido, a partir dos questionamentos tecidos aos respondentes, pôde-se 
constatar que a maioria dos entrevistados acredita que o preconceito racial perdura 
no curso em comento, bem como compartilha a ideia de que há a necessidade de se 
discutir as questões étnico-raciais, em nível de graduação no ensino jurídico. Faz-se 
mister que haja um maior fomento no trabalho da diversidade étnico-racial na seara 
acadêmica jurídica, haja vista que a educação constitui um meio favorável para a 
desconstrução de preconceitos e, também, para o combate ao racismo. Como produto 
final, tem-se a produção de um folder. 
 
Palavras-chave: Representações Sociais; Imagem do Negro; Curso de Direito. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

The present work aims to analyze the social representations of blacks, from the speech 
of teachers and students, within the scope of a Law course, in a higher education in-
stitution, in the interior of the state of São Paulo. It seeks to understand the way to 
think the image of Afrodescendant in the chosen orbit. For that, semistructured inter-
views were applied to 25 students and 5 teachers of that course. As a proposal for 
data verification, content analysis was used according to Laurence Bardin (2016). It is 
noticed that the image of the Negro sometimes reveals itself in the social bosom from 
a perspective of ethnocentric thoughts whose ideological bases reaffirm discrimination. 
Thus, social representation constitutes a phenomenon of considerable pertinence for 
the understanding of the way in which the black is visualized in the educational sphere. 
Thus, the way to think and interpret how the Afrodescendant is seen in this field is 
relevant to the improvement of current educational practices, considering a society 
composed of a black majority population. Thus, this research was based on the works 
of Serge Moscovici - who coined the term of social representation - and was based on 
the productions of Kabengele Munanga and Nilma Lino Gomes, in order to approach 
ethnic-racial issues and their impacts in the educational context. In this sense, based 
on the questioning of the respondents, it was observed that the majority of respondents 
believe that racial prejudice persists in the course of the discussion, as well as shares 
the idea that there is a need to discuss ethnic-racial issues, at undergraduate level in 
legal education. There is a need for greater promotion of ethnic-racial diversity in the 
legal academic arena, given that education is a favorable environment for the decon-
struction of prejudices and also for the fight against racism. As final product, one has 
the production of a folder. 
 
 
Keywords: Social Representations; Image of Black; Law Course. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A pesquisa conduz ao conhecimento de caminhos anteriormente não trilhados 

e tem um condão transformador contributivo para a formação dos indivíduos que se 

permitem percorrer a sua trajetória, bem como impactos para o ambiente exterior. 

Nesse contexto, a investigação, materializada pelo estudo, abriu-me os olhos a 

questões que anteriormente passavam despercebidas por mim, destacando-se a 

capital importância das representações sociais e seus impactos nas relações étnico-

raciais. 

Sou bacharel em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do 

Trabalho, discente do Mestrado Profissional em Educação. A escolha em dedicar-me 

ao estudo de aspectos educacionais tem me transformado de um modo que me gera 

muita gratidão, como um consectário lógico do que o conhecimento é capaz de nos 

propiciar.  

 Cumpre-me dizer que a sugestão do tema de minha dissertação adveio de 

minha professora orientadora Germana Ponce de Leon Ramírez que alertou acerca 

da relevância da matéria em apreço. A partir de então, fui despertada a estudar tais 

conteúdos com maior aprofundamento e a perceber o quanto tal mote impacta a vida 

social em um país tão rico culturalmente, mas que muito tem a progredir no tratamento 

humano. 

Acredito que, para o meu campo de atuação profissional, entender acerca das 

representações sociais, que se situam na seara da Psicologia Social, foi de grande 

valor.  Compreender, também, o compartilhamento de ideias que envolvem as 

relações étnico-raciais, tanto no aspecto científico, como no saber comum, tornou-se 

uma experiência impagável e que, com certeza, produziu frutos que carregarei por 

toda a minha carreira profissional. 

Para a atuação do professor, é fundamental saber lidar com a diversidade que 

compõe a sua sala de aula em um país marcado pelas diferenças. Dessa maneira, 

creio que a compreensão acerca do assunto terá reflexos positivos na minha atuação 

como docente, bem como trará uma contribuição para influenciar o lócus acadêmico 

em que se deu a pesquisa, além dos reflexos naturais para o ambiente acadêmico 

exterior que um trabalho dissertativo é capaz de alcançar.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conforme ensina Lopes (2005), a construção de uma nação livre, soberana e 

solidária deve ser um escopo almejado por todos os segmentos da sociedade, não 

sendo o exercício da cidadania prerrogativa de apenas uma parcela social. Assim, a 

representação social do negro apresenta notória relevância, tendo em vista o contexto 

histórico de marginalização e discriminação social que os mesmos vivenciaram e 

ainda enfrentam, bem como o estigma que ainda carregam. 

Preconiza a Constituição Federal Brasileira, no artigo 205, que a educação 

constitui um direito de todos, de modo que deve ser incentivada e promovida, a fim de 

que a pessoa possa ter o seu desenvolvimento pleno e o preparo para o exercício da 

cidadania. Nesse sentido, não se coaduna com o entendimento constitucional, a 

promoção do desenvolvimento educacional de apenas um grupo social. A educação 

deve primar por uma ótica inclusiva, abarcando, portanto, também, as questões 

étnico-raciais. 

Desta feita, observa-se que o julgamento prévio, com raízes de cunho histórico, 

circunda, por vezes, o caminho trilhado pelos negros, como um fator que interfere em 

suas relações sociais, numa perspectiva discriminatória. Nota-se, portanto, que os 

preconceitos, segundo Sant’ Ana (2005), transformam-se em posições e passam a se 

refletir nas relações interpessoais. Nessa esteira, vislumbra-se a violação de direitos, 

em práticas fundamentadas no racismo. A compreensão de tais fenômenos, pautados 

num viés psicológico e manifestados em ações, também contribui para a percepção 

da estruturação da representação social do negro no ambiente acadêmico. 

Nessa direção, Gomes (2010) menciona que os contextos histórico, social, 

cultural e político das identidades negras são   estruturados de uma maneira peculiar, 

marcados por séculos de escravidão, pela dominação político-cultural de grupos 

sociais e étnico-raciais determinados, por uma república que não levou em 

consideração a integração da população negra que foi liberta. Dessa feita, descreve 

Gomes (2010) que os negros buscaram a inserção na sociedade brasileira, por meio 

de resistências nos regimes escravocratas, valendo-se de lutas de organizações 

negras antes, durante e posteriormente à abolição, assim como, por batalhas em prol 

de cidadania da referida população negra no processo de democratização do país, na 

década de 1980. 
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Nascimento (2016) afirma que a realidade enfrentada pelo afro-brasileiro é de 

uma discriminação tão efetiva que, mesmo, em um país que os negros constituem a 

maioria da população (54,9% segundo o IBGE para o ano de 2016), ainda se 

encontram situados como minoria no campo econômico, cultural e, também, nos 

negócios políticos.  

Para a compreensão das representações sociais, tem-se como teórico Serge 

Moscovici, um psicólogo social romeno, com naturalização francesa, que trabalhou o 

fenômeno em apreço de forma a trazer as balizas necessárias para a sua 

estruturação, retratando processos que são elementares para a formação da 

representação social, quais sejam: a ancoragem e a objetivação. Já para as questões 

étnico-raciais, o trabalho norteou-se pelos teóricos Kabengele Munanga e Nilma Lino 

Gomes, tendo em vista as produções e obras de notório reconhecimento que estes 

pesquisadores apresentam, abordando a valorização do negro no campo educacional.  

Dessarte, Moscovici (2015) esclarece que a ancoragem consiste no mecanismo 

de transformar ideias estranhas em categorias e imagens comuns, passando-se, 

então, a comparar aquilo que é intrigante a um paradigma de uma categoria que se 

pensa ser apropriada. Já a objetivação, segundo Moscovici (2015), é a reprodução de 

um conceito em uma imagem, transformando-se o abstrato em algo tangível. 

Considerando a essência da representação social, Sêga (2000) pondera que 

as referidas representações se revelam como uma maneira de se interpretar e de 

pensar a realidade cotidiana. Constrói-se uma forma de conhecimento que é 

compartilhada pelos indivíduos, propiciando a estruturação de uma percepção social 

elaborada e significativa. É nessa configuração, que se pretende compreender como 

a representação do negro é delineada no campo específico do universo acadêmico, 

restringindo-se ao Curso de Direito. 

A compreensão da representação social do negro nessa esfera e suas 

implicações na área educacional, podem ser muito contributivas numa conjuntura em 

que quanto mais se ignora uma situação representacional, mais fortalecida se torna a 

teia de construção da mesma. 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo primário compreender as 

representações sociais do negro, no âmbito acadêmico jurídico em uma instituição de 

ensino no interior do Estado de São Paulo. Buscou-se, então, entender se essas 

representações sociais, materializadas pelo saber comum, denotavam um 

https://www.google.com/search?q=kabengele+munanga&sa=X&ved=0ahUKEwiN04yvsMPdAhUMjZAKHZS2BlsQ7xYIJCgA
https://www.google.com/search?q=kabengele+munanga&sa=X&ved=0ahUKEwiN04yvsMPdAhUMjZAKHZS2BlsQ7xYIJCgA
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conhecimento do tema de uma maneira crítica, cotejando-os com a doutrina e a teoria 

das representações sociais para as questões étnico-raciais.  

Como objetivo secundário, buscou-se identificar como se caracterizam as 

representações sociais da imagem do negro na órbita em apreço, a partir de falas de 

alunos e professores, analisando-as à luz do conhecimento científico. 

Visando primar pela conscientização acerca da importância de se valorizar as 

questões étnico-raciais no âmbito do Ensino Superior na instituição escolhida, 

objetivou-se, ainda, de forma secundária, a construção de um folder que auxiliasse 

nesse processo. 

Desse modo, devem-se considerar as construções ideativas que circundam o 

imaginário social e materializam-se em representações na área educacional - em uma 

sociedade que desvela, por vezes, preconceitos e discriminações. No ambiente 

educacional, podem-se desconstruir pensamentos preconceituosos e edificar 

alicerces para a valorização da identidade negra. Nessa órbita, a presente pesquisa 

coaduna-se com a busca pela valorização da dignidade da pessoa humana.  

Este trabalho se desdobra, portanto, em quatro partes, sendo a primeira uma 

abordagem sobre o sustento teórico em Serge Moscovici, suas ideias acerca das 

Representações Sociais e seus desdobramentos. Já a segunda parte, traz o percurso 

metodológico desta pesquisa e suas pretensões a respeito de como se realizou a 

análise dos dados coletados. No terceiro momento, trabalham-se as questões de 

discriminação étnica e suas implicações sociais. Ao final, apresenta-se a análise de 

dados e resultados, bem como as considerações finais. 
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2. CAMINHO METODOLÓGICO PERCORRIDO 

 

Este capítulo refere-se ao percurso metodológico traçado, no tocante aos 

procedimentos adotados, aos critérios empregados e aos fundamentos analíticos 

usados para melhor aproveitamento dos dados. 

 

 

2.1 O fenômeno da representação social como objeto de estudo 

 

O referencial norteador do trabalho, em apreço, foi a Teoria das 

Representações Sociais - cunhada por Serge Mocovici, que forneceu subsídios 

teóricos necessários para a análise social, na órbita aqui elegida, considerando-se os 

fenômenos da ancoragem e objetivação. 

Nesse viés, Moscovici (2015) esclarece que a ancoragem constitui um 

processo que transforma aquilo que é estranho em um sistema de categorias e 

imagens comuns, tornando-as familiares. Já a objetivação, segundo Moscovici (2015), 

tem por escopo a transformação daquilo que é abstrato em algo quase concreto, de 

modo a transferir para o mundo aquilo que habita na mente. O processo da objetivação 

trata-se, segundo o referido autor, da reprodução de um conceito em uma imagem. 

Dessa feita, um conhecimento que tenha feição abstrata passa a ser materializado em 

uma imagem concreta. 

Nesse sentido, a fim de se buscar a compreensão das representações sociais 

acerca do negro no Curso de Direito, elegeu-se como instrumento metodológico, para 

coleta de dados, a aplicação de entrevista semiestruturada a 30 respondentes, 

envolvendo 25 alunos e 5 professores do curso de Direito de uma instituição de ensino 

superior no interior do estado de São Paulo. A aplicação dessas entrevistas, tanto aos 

discentes quanto aos docentes, teve o objetivo de compreender a imagem do negro e 

sua representatividade social para a amostragem. 

 

 

2.2 A entrevista como instrumento metodológico  

 

Duarte (2014) menciona que as entrevistas são de grande valia, quando se 

busca mapear valores, crenças e práticas em contextos sociais específicos, em que 
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as contradições e também conflitos não estejam estabelecidos de maneira clara. 

Assim, a escolha pela utilização de entrevista semiestruturada ocorreu com o escopo 

de colher informações acerca do objeto de estudo da presente pesquisa, de uma 

maneira mais profunda e consistente, tendo em vista que o instrumento referido 

possibilita a reunião de um conjunto de dados que permitem compreender fenômenos 

que ocorrem no seio social e que são decorrentes da interação dos indivíduos. 

Observa-se, portanto, que a entrevista semiestruturada, para o caso em apreço, 

revelou-se a opção mais assertiva. 

Dessa feita, o modo como os alunos e os professores concebem a imagem do 

negro decorre de uma construção histórica, social e cultural. Assim, os indivíduos 

mencionados passaram a expressar essas representações por meio dos processos 

comunicacionais.  

A partir desse conjunto de informações obtidas, buscou-se analisar as falas 

apresentadas, de forma a se extrair os elementos para compreensão da 

representação social do negro, no campo escolhido, segundo a visão de Serge 

Moscovici. Dessarte, como proposta de análise de dados foi aplicada a Análise de 

Conteúdo, segundo Laurence Bardin (2016), considerando-se as unidades de 

contexto e o recorte do texto em palavras ou expressões. 

 

 

2.3 Da estruturação da Entrevista 

  

Tendo em vista a necessidade de estruturação de uma entrevista que 

possibilitasse uma análise de cunho qualitativo, aplicou-se um roteiro de entrevista 

semiestruturado, podendo-se, então, obter respostas que valorizassem o pensamento 

e suas manifestações de forma peculiar. 

 Nesse sentido, esclarece Câmara (2013), que a pesquisa qualitativa nos 

permite estabelecer fatores referentes a determinados fenômenos, que auxiliam no 

aprofundamento da qualidade da interpretação. Assim, possibilita-se ampliar a 

captação de detalhes valiosos para o entendimento do objeto de estudo. 

A pesquisa qualitativa revela grande importância para que se possa 

compreender, conforme orienta Godoy (1995), como determinados fatos se 

manifestam nas atividades e interações diárias. Desse modo, para um entendimento 



16 

holístico acerca de determinada situação, é relevante considerar o modo de se pensar 

e interpretar de um determinado grupo social, considerando os seus sentidos.  

O processo da aplicação da entrevista foi elaborado a fim de compreender as  

imagens que os entrevistados apresentavam, no momento de sua realização, sobre a 

inserção do negro no contexto social, bem como a autoimagem do negro, a partir da 

perspectiva dos docentes e discentes questionados. Indagou-se, também, se o 

preconceito perdurava na faculdade de Direito, na ótica dos entrevistados e ainda se 

este se manifestava de forma velada. 

Dessa forma, questionou-se sobre a percepção dos entrevistados, acerca do 

modo como essa parcela populacional era tratada em relação às outras etnias, 

considerando o contexto do curso dos respondentes. Buscou-se, também, saber se a 

representatividade dos afrodescendentes, no âmbito acadêmico jurídico, era 

considerada pelos entrevistados como satisfatória, bem como os reflexos dessa 

representatividade para o campo profissional. Questionou-se, por fim, se os 

respondentes compartilhavam a necessidade de se estudar as questões étnico-raciais 

em sala de aula, no âmbito da graduação de Direito. 

 

 

2.4 Do perfil dos entrevistados 

 

O público- alvo para a realização das entrevistas foi composto por 25 alunos e 

5 professores do Curso de Direito de uma Instituição confessional de Ensino Superior 

do interior do estado de São Paulo, que foram escolhidos mediante convite. Trata-se 

de uma porcentagem que retrata uma pequena amostragem do Curso em termos 

numéricos (ao considerarmos que havia 853 discentes do Curso, no segundo 

semestre de 2016, e 30 professores para o mesmo período), mas que diante da 

quantidade e da complexidade das questões, entendeu-se que seria adequado para 

a análise de conteúdo. O número de entrevistados revelou-se satisfatório para a 

pesquisa, tendo em vista que as categorizações se repetiam, a partir dos núcleos de 

sentidos expressos pelos respondentes - o que sugeriu a construção de temas para a 

compreensão da imagem do negro no Curso elegido. 

Com relação ao perfil dos entrevistados na presente pesquisa, observa-se que 

a idade dos discentes permeia - em sua ampla maioria (84% dos entrevistados) - a 
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faixa etária de 18 a 24 anos. Verifica-se, ainda, que os alunos respondentes estavam 

cursando do primeiro ao quarto ano de Direito.  

No que diz respeito à autodeclaração étnica dos respondentes, 40% se 

consideram brancos, 44% pardos e apenas 16% se consideram negros. Infere-se, 

portanto, que a presença negra no referido curso, a partir da pesquisa, revela-se em 

pequena proporção e muito aquém do que se espera para uma perspectiva igualitária, 

valendo ressaltar que contempla também alunos estrangeiros negros provenientes da 

Angola, em virtude de um acordo firmado que a instituição de ensino mantém com o 

referido país africano. Segue o quadro com as informações abordadas: 

 

Quadro 1: Descrição do perfil do alunos entrevistados 

Tema Porcentagem  Número absoluto 

Idade  

De 18 a 24 anos 

De 25 a 30 anos 

 

84% 

16% 

 

21 alunos                                              

4 alunos                                            

 Ano/Período de Faculdade 

 Do 1º ao 4º ano de Direito 

 

100% 

 

25 alunos  

Autodeclaração étnica 

 negros 

 pardos 

 brancos 

 

 16%         

 44%  

 40%                    

 

4 negros 

11 pardos 

10 brancos 

 

Observa-se que, para a classificação étnica acima, foi considerada a 

autodeclaração, de modo a se visualizar como os entrevistados se reconhecem e 

como expressaram tal questão. Por conseguinte, não se aplicou a classificação 

utilizada pelo IBGE em que se vislumbram pardos e pretos como sendo pertencentes 

ao grupo de negros, mas sim a classificação de auto-reconhecimento, constando 

negros e pardos separadamente, conforme a afirmação dos próprios respondentes. 

A esse respeito, vale destacar o pensamento de Gomes (2002, p.39): 

 
 
É nesse sentido que entendo a identidade negra como uma 
construção social, histórica e cultural repleta de densidade, de 
conflitos e de diálogos. Ela implica a construção do olhar de um grupo 
étnico/racial ou de sujeitos que pertencem a um mesmo grupo étnico/ 
racial, sobre si mesmos, a partir da relação com o outro.  
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 Acerca da amostragem dos cinco professores entrevistados, para a 

caracterização do perfil dos docentes, foi questionada a faixa etária em que esses se 

encontravam e a sua autodeclaração étnica. Assim, três professores estavam no 

intervalo de idade de trinta a quarenta anos e dois professores, na faixa de quarenta 

a quarenta e cinco anos, sendo que três deles se autodeclararam brancos e dois 

pardos. Nenhum docente se autodeclarou negro, tendo em vista que a presença negra 

nesse campo de atuação revela-se, normalmente, bem reduzida ou até inexistente, 

como foi no caso da pesquisa em apreço.  

Dessa forma, segue a tabela abaixo, que dispõe de maneira elucidativa a 

caracterização do perfil dos docentes nos pontos mencionados: 

 

Quadro 2: Descrição do perfil dos professores entrevistados 

Tema Porcentagem  Número absoluto 

Idade  

De 30 a 40 anos 

 De 40 a 45 anos 

 

60% 

40% 

 

3 professores                                    

2 professores 

Autodeclaração étnica 

negros 

pardos 

brancos 

 

0%         

40% 

60% 

 

0 negros 

2 pardos 

3 brancos 

 

Ao ser aplicada a entrevista com os referidos professores, buscou-se observar, 

a partir da vivência em sala de aula e da experiência profissional no campo acadêmico 

eleito, as representações sociais sobre a imagem do negro, considerando o cotidiano 

com os alunos, bem como, a interação com outros docentes.  

 

 

2.5 Da realização das entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas, no período de agosto de 2017 a maio de 2018, 

em turnos fora da aula, com alunos e professores do Curso do Direito, com duração 

aproximada de 30 minutos, tendo sido gravadas por celular, a fim de serem transcritas 

posteriormente. Ou seja, não foi aplicada entrevista em momento de aula com o intuito 

de não interferir na rotina acadêmica do discente e docente. O local de realização das 
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entrevistas se deu em espaços coletivos como biblioteca, praça de alimentação e 

também em salas de aulas vagas e na sala dos professores. 

A escolha dos respondentes ocorreu por meio de convites, feitos de forma 

verbal, diretamente a alunos e professores, na própria instituição de Ensino Superior, 

em horários de intervalos ou após o término das aulas. As pessoas convidadas (tanto 

alunos quanto professores) mostraram-se solícitas em participar pesquisa e em 

responder à entrevista semiestruturada. 

Cumpre, ainda, mencionar que por uma questão ética, manteve-se o sigilo 

concernente ao nome da Instituição de Ensino Superior em que se deu a pesquisa. 

Os nomes dos respondentes foram, também, preservados, tendo estes sido 

identificados por letras, para que pudessem ter uma maior liberdade na expressão de 

seus pensamentos. Foram, assim, assinadas autorizações para a realização da  

presente pesquisa por parte dos respondentes e, também, do Diretor do Curso de 

Direito da Instituição do Ensino Superior em que se deu a coleta de dados, conforme 

os ditames éticos. 

 

2.6 Da coleta de dados e da análise de conteúdo segundo Bardin 

 

Preceituam Silva, Gobbi e Simão (2005), a partir da perspectiva de Bardin, que 

a análise de conteúdo passa a ser definida como um conjunto de técnicas com o 

objetivo de averiguar a comunicação, partindo-se de processos sistemáticos e 

objetivos da descrição de conteúdos das falas, que possibilitam inferir saberes a partir 

dessas mensagens. 

Conforme orienta Bardin (2016), a análise de conteúdo consiste em um 

conjunto de instrumentos metodológicos que são aplicados a discursos diversificados, 

podendo apresentar uma perspectiva de enriquecimento à tentativa exploratória com 

aumento da proporção à descoberta. Busca-se, assim, não se entregar às ilusões da 

aparente nitidez dos fatos sociais, não se pautando em uma incipiente compreensão 

espontânea. 

Bardin (2016) esclarece, ainda, que a definição da análise de conteúdo dada 

por  Berelson é o ponto de partida que os iniciantes buscam, qual seja, a técnica de 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo materializado por meio de 



20 

comunicações que viabilizam a interpretação dessas mesmas mensagens 

comunicadas.  

Desse modo, a experiência cotidiana dos alunos e professores revela uma 

significação estruturada, abrangendo diversas realidades que se tocam e se 

relacionam, quando se considera a imagem do negro. Nessa perspectiva, realizou-se 

a coleta dados, considerando-se que o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê 

de ética, sob o parecer de número 2.141.657. 

Para a extração de dados utilizou-se de um roteiro de entrevistas que se 

encontra anexo ao trabalho. Na análise das informações, para cada questão realizada, 

foram elaborados dois quadros: um para a categoria de alunos e outro para a de 

professores. Cada quadro apresentou um questionamento, um conjunto de temas, um 

número absoluto de respondentes que se enquadravam a essas unidades de ideias, 

e as correspondentes porcentagens para tanto. 

A partir das respostas dos entrevistados, buscou-se obter núcleos de sentido 

que passaram a compor os temas dos quadros montados após cada questão feita. 

Conforme a frequência do aparecimento desses núcleos de pensamentos, as 

respostas foram agrupadas aos temas e, então, passou-se a constituir as 

porcentagens descritas nos quadros para cada agrupamento.  

O tratamento dos dados se deu, portanto, à luz de Bardin, de modo que, a partir 

da repetição das unidades de significado, pudéssemos extrair valores e padrões de 

comportamentos que foram passíveis de estudo e análise. Tomou-se, dessa maneira, 

o tema e sua frequência como base para a análise de conteúdo. 
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3 A REPRESENTAÇÃO SOCIAL SOB A PERSPECTIVA DE SERGE MOSCOVICI 

 

Este capítulo trata acerca do sustento teórico desta pesquisa, retratando a re-

presentação social sob a égide de Sérge Moscovici. O referido fenômeno é apresen-

tado como um construto que permeia o âmbito social e psicológico. Aborda-se, por-

tanto, a relação dessas representações com o pensamento social e os seus desdo-

bramentos para a etnia negra no campo educacional. 

 

 

3.1 A Representação Social: um fenômeno de construção social 

 

Moscovici (2015) salienta que a origem e o desenvolvimento dos pensamentos 

e sentidos dependem das relações sociais. Destarte, a faculdade humana mais 

comum, qual seja, a compreensão, em sua estruturação social, é pilar para a 

representação social. Dessa maneira, entender como os grupos se comunicam e 

como tomam decisões, no seio de suas circunstâncias, considerando as suas crenças, 

valores e ideologias, constitui objeto de nossa análise e observação, no plano das 

representações sociais do negro no Curso de Direito.  

Naiff e Naiff (2013) pontuam que é no universo sociocultural que as 

representações sociais se estruturam, sendo importante para a compreensão dos 

comportamentos do sujeito, visualizar as relações sociais que estão inseridas no 

cotidiano dos indivíduos. Observa-se, então, que as reações que as pessoas 

manifestam em relação às outras são reflexos, em grande medida, das 

representações sociais que são alicerçadas em seu campo ideativo. 

Faz-se necessário aferir que Jodelet (2001) retrata as representações sociais 

como uma forma de conhecimento elaborado e partilhado socialmente, com um 

escopo prático, a fim de se construir uma realidade comum a um conjunto social. 

Jodelet (2001) orienta, ainda, que as representações sociais constituem sistemas de 

interpretação que norteiam a relação dos indivíduos com o mundo e com os outros, 

organizando as condutas e as comunicações sociais. Observa-se, portanto, que as 

representações em comento influenciam os comportamentos dos sujeitos, as suas 

ideias e práticas. 
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Nesse viés, o estudo das representações sociais merece o dispêndio de 

esforços daqueles que buscam a compreensão do que molda, com grande relevância, 

o pensamento social. Esclarece, ainda, Moscovici (2015, p.42), ao dizer que: 

 
 

As formas principais de nosso ambiente físico e social estão fixas em 
representações [...] e nós mesmos fomos moldados de acordo com 
elas. Eu até mesmo iria ao ponto de afirmar que, quanto menos nós 
pensamos nelas, quanto menos conscientes somos delas, maior se 
torna sua influência. 

 
 

Carvalho e Arruda (2008) relatam que o termo representação apresenta uma 

longa tradição, sendo, também polissêmico; trata-se de algo inserido entre o sujeito e 

o objeto e que retrata a dualidade da existência humana. O supracitado autor 

menciona ainda que a representação é dotada de múltiplos usos, podendo abarcar 

simbologias, ações, imagens e expressões, que são decorrências da interação do 

homem com o mundo, em um determinado contexto histórico. Nessa trajetória, 

argumentam Guerra e Ichikawa (2011, p.341-342) que: 

 
 

[...] a Teoria das Representações Sociais ajuda a compreender como 
se dá o processo de transformação de conceitos do universo reificado 
(ciência) para o universo consensual (senso comum) e a forma como 
integrantes desses universos compreendem esses conceitos. Assim, 
no universo reificado se constrói um mundo de ‘verdades’ de uma 
sociedade, e intermediários, como a mídia e outros processos de 
comunicação, transmitem essas construções para os membros da 
sociedade, que por sua vez interpretam e utilizam esses 
conhecimentos em suas práticas cotidianas, muitas vezes 
transformando-os. 

 
 

Ressalta Spink (1993) que as representações sociais se manifestam por meio 

de elementos cognitivos que abarcam conceitos e teorias, não estando, todavia, 

reduzidos a eles. Nessa lógica, constituem formas de conhecimentos elaborados e 

compartilhados socialmente. À vista disso, a representação social se estrutura como 

um fenômeno de construção social que denota uma realidade formada a partir de 

elementos contextualizados, que propiciam uma determinada compreensão ideativa. 

Importante mencionar que Moscovici (2015) ressalta a representação como 

uma forma de produção de sentido por meio de criações coletivas. Nesse viés, Gebara 

e Marin (2005) retratam que a representação social apresenta contribuição social, 



23 

tendo em vista a sua colaboração para a formação dos comportamentos e da 

comunicação social. O homem por ser um ser social participa de processos de 

interação, abarcando a linguagem e a comunicação social, que são de notória 

relevância para a formação da representação social. Portanto, tem-se uma forma de 

conhecimento compartilhado, um construto social refletor de uma realidade comum. 

Deve-se pontuar que Moscovici (2015) se interessa pelas representações que 

se constroem na sociedade em seu contexto atual, considerando os diversos fatores 

(políticos, humanísticos ou mesmo científicos) que as influenciam, não sendo, 

portando, o seu enfoque as ditas sociedades primitivas.   

Nesse caminho, Xavier (2002) menciona que retratar a representação social é 

transcender a alusão à opinião individual ou pública, as atitudes e condutas, sendo 

que esses elementos podem ser efeitos ou reflexos das representações sociais. 

Enfatiza, ainda, Xavier (2002) que o estudo das representações sociais consiste na 

verificação dos processos, nos quais os sujeitos constroem teorias acerca dos objetos 

sociais, por meio de interação social, o que viabiliza a estruturação de 

comportamentos. 

Nessa linha de pensamento, Moscovici (2015, p.60) traz à baila uma reflexão 

acerca do contexto social que tanto influi para a construção das representações 

sociais, pois “ [...] cada fato, cada lugar comum esconde dentro de si sua própria 

banalidade um mundo de conhecimento, determinada dose de cultura e um mistério 

que o fazem ao mesmo tempo compulsivo e fascinante”. 

 

 

3.2 A Representação Social, sua origem e a Psicologia Social 

 

O conceito de representações sociais origina-se a partir das ideias de E. 

Durkheim, tendo S. Moscovici apresentado uma ótica diferenciada para o fenômeno 

em estudo, quando comparado à Sociologia. Ressalta Silva (2011) que, quando 

Durkheim mencionava a expressão representação coletiva, este objetivava retratar o 

pensamento social sobre o individual. 

Desse modo, Sancovschi (2007) relata que, devido ao fato de Durkheim 

separar as representações individuais das coletivas,  acabou impossibilitando que os 

processos de transformações das representações coletivas fossem analisados, 

ressaltando-se que a dinâmica das mudanças das representações sociais não 
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constituía o foco do referido teórico. O que Durkheim tinha por fito era, por meio das 

representações coletivas, explicar como a sociedade se mantinha. Imperioso apontar, 

por conseguinte, que Durkheim visualizava as representações de cunho coletivo e 

individual, estando dotadas de certa autonomia e independência. 

Já no que concerne à representação social, orienta Teles (2010) que o conceito 

deste fenômeno foi elaborado por Serge Moscovici, um psicólogo social romeno, com 

naturalização francesa, tendo utilizado o referido termo, pela primeira vez, na defesa 

de sua tese Psychanalyne: son image et son public, em 1961. A supracitada autora 

afirma, ainda, que, em 1978, Moscovici apresentou um estudo complementar a sua 

tese com o objetivo de compreender as variadas formas pelas quais se representava 

a Psicanálise, bem como, esta era percebida pelo público parisiense. 

Moscovici apresentou um maior interesse em estudar a diversidade das ideias 

coletivas que circundam na sociedade, ao invés de visualizar as representações 

coletivas como formas estáveis. Dessa maneira, essa diversidade é um reflexo da 

falta de homogeneidade no seio social, o que propicia, também, representações 

heterogêneas. (DUVEEN, 2015). 

Por sua vez, Silva (2011) salienta o pensamento de Moscovici de que a 

representação coletiva não constitui um conjunto de representações dos indivíduos 

integrantes de uma sociedade, sendo necessário mencionar a diversidade da 

organização do pensar social. 

Moscovici (2015) não coaduna com a visão de que as representações sejam, 

meramente, decorrência da afirmação do controle de instituições e das ideologias que 

as alicerçam, já que visualiza o indivíduo como participante de um processo ativo de 

pensamento e que, também, partilha as realidades que são representadas por ele. 

Para Teles (2010), o estudo das representações sociais implica a compreensão 

da realidade social que é apresentada aos indivíduos, levando em consideração os 

aspectos culturais, históricos e políticos. Nesse ponto de vista, consideram-se o senso 

comum e os sentidos constituídos pelo indivíduo. Observa-se, assim, que Moscovici 

parte do pressuposto das mudanças sociais, tendo por objeto de estudo a construção 

do fenômeno das representações sociais, diferentemente das representações 

coletivas. 

 Moscovici (2015) retrata, ainda, que a Sociologia enxergava as representações 

sociais como irredutíveis a análises ulteriores, de modo que não se atentavam para 

sua dinâmica interior. A Psicologia Social passa, então, a se ocupar do estudo das 
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representações sociais, considerando tal questão como um fenômeno e não mais 

enquadrando a referida representação numa ótica meramente conceitual. 

Analisando-se a abrangência das representações sociais, Spink (1993) 

menciona que estas interessam a várias ciências humanas, possuindo, portanto, um 

cunho transdisciplinar, estando inseridas numa perspectiva situada entre o individual 

e o coletivo, na esfera da Psicologia Social. É de grande valia ressaltar que a 

Psicologia Social não encerra sua análise na produção mental do indivíduo, mas 

considera a realidade social e sua interferência na criação da realidade, buscando um 

equilíbrio ao abranger a Psicologia e a Sociologia. 

Explana Sancovschi (2007) que, em decorrência da tradição científica 

cartesiana, o mundo é visto por meio de dicotomias, considerando, por exemplo, o 

indivíduo-sociedade. Esclarece a referida autora que tal maneira de visualização 

gerou, para psicologia, uma separação entre o social e o psicológico. Todavia, 

Moscovici parte de  outra perspectiva, ao considerar as relações entre os indivíduos e 

a sociedade, abarcando o psicológico e o social em um novo viés da psicologia social, 

a partir da consideração do senso comum como forma de conhecimento. 

Nessa direção, Xavier (2002) reforça que Moscovici, ao se apropriar do 

conceito de Durkheim, modificou-o para um novo continente de pesquisas, a fim de 

situar suas investigações entre o social e psicológico, partindo do cotidiano, 

relacionando o senso comum e a interação social. 

Preceituam, ainda, Carvalho e Arruda (2008) que as representações adquirem 

tangibilidade no grupo, uma vez que seus membros acreditam em sua existência. 

Segundo orientam os referidos autores, observa-se que a representação não constitui 

apenas uma materialização simbólica, mas, também, decorre da atividade do homem, 

sendo, então, concomitantemente processo e produto, na órbita de uma construção 

social. 

Dessa feita, para se entender as representações sociais, é fundamental a 

compreensão do ser humano em seu prisma relacional, considerando o contexto 

social que o envolve, forma e transforma, sem desconsiderar a sua contribuição 

peculiar para o mundo. Nesse sentido, vale pontuar o que Santos Neto, Alves e Silva 

(2011, p.13) retratam acerca da concepção de Freire: 

 
 

Para Freire, o ser humano é inacabado, portanto, aberto; um ser de 
desejo; um ser social e político que se constrói nas relações com os 
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outros seres humanos; um ser singular que cria sua peculiar maneira 
de ser, embora faça parte, com os outros, da mesma espécie humana; 
um ser que tem uma história, se constrói na história e constrói história; 
um ser que interpreta o mundo; um ser que se empenha em atribuir 
sentido às experiências que vive; que age no mundo; que precisa 
aprender para construir a sua maneira de ser. 

 
 

As representações são calcadas nos processos de socialização e, dessa forma, 

possibilitam as transformações sociais. Dessa feita, surgem a partir de uma ótica 

ideativa que se protrai no tempo, são modificadas e seguem as dinâmicas do 

cotidiano, constituindo uma forma de conhecimento e fonte de estudo para a mudança 

de paradigmas. 

 

 

3.3 A Representação Social e o senso comum 

 

É notória a importância do senso comum para a construção social, uma vez 

que este também é um valor da transformação da sociedade, verificando, assim, que 

as particularidades do contexto sócio-histórico de cada época refletirão nas 

representações sociais. Observa-se, assim, conforme obtempera Spink (1993), que 

ao se analisar o senso comum, este não retrata algo necessariamente lógico ou 

coerente, mas revela contradições existentes, abrangendo também uma 

heterogeneidade. 

Vale citar a afirmação de Duveen (2015), acerca de como as representações 

sociais transformam-se em senso comum, já que estas: 

 
 

[...] entram para o mundo comum e cotidiano em que nós habitamos e 
discutimos com nossos amigos e colegas e circulam na mídia que 
olhamos e lemos. Em síntese, as representações sustentadas pelas 
influências sociais da comunicação constituem as realidades de 
nossas vidas cotidianas e servem como principal meio para 
estabelecer as associações com as quais nós nos ligamos uns aos 
outros. (DUVEEN, 2015, p.08). 
 
 

Ao considerar a análise de fatos comuns, Moscovici (2015) elucida que, por 

vezes, o indivíduo não se encontra consciente de coisas bastante óbvias, estando a 

sua percepção prejudicada em determinadas situações, tornando invisível, por 

exemplo, determinada classe de pessoas, como a etnia negra. Isso decorre de uma 
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classificação preestabelecida das pessoas, a partir de uma interpretação da realidade. 

Assim, descreve Ellisson (2013), um escritor negro, ao declarar sua própria história, 

diz que, quando as pessoas se aproximavam dele, enxergavam apenas o que o 

cercava, vendo suas construções ou imaginações, vendo na realidade tudo, exceto 

ele mesmo. 

Nesse prisma, Xavier (2002) afirma que o senso comum estaria alicerçado na 

realidade cotidiana do mundo vivenciado, ancorado na integração social, o que se 

diferencia do conhecimento científico que revela como um saber institucionalizado, 

dotado de menor flexibilidade e submetido a uma lógica de funcionamento diversa. 

Assim, as representações sociais foram estruturadas para a compreensão de teorias 

construídas no cotidiano da sociedade que refletem nas maneiras de se pensar. 

De acordo com Sancovschi (2007), Moscovici não estabelece hierarquia entre 

o conhecimento de senso comum e o científico, ainda que haja a distinção entre eles. 

Considera-se, portanto, que o conhecimento de senso comum não se trata de um 

conhecimento distorcido, mas se liga ao científico por um processo comunicacional. 

Portanto, Moscovici (2015) retrata que nossas reações aos fatos se relacionam 

à definição comum dos membros da comunidade, a qual se pertence. Nesse 

raciocínio, as representações orientam tanto ao que é visível, quanto às próprias 

manifestações. Por conseguinte, as representações do indivíduo serão fruto do 

empirismo que o sujeito vivencia, somado ao que a cultura coloca no mesmo. Nesse 

caminho, assevera Moscovici ( 2015, p.175 e 176): 

  
 

Não temos razão para excluir totalmente a experiência e as 
percepções individuais. Mas, com toda a justiça, devemos recordar 
que quase tudo o que uma pessoa sabe, ela o aprendeu de outra, seja 
através de suas narrativas, ou através da linguagem que é adquirida, 
ou dos objetos que são empregados. [...] A importância dessa 
proposição para a nossa teoria é de que conhecimentos e crenças 
significativas têm sua origem de uma interação mútua e não são 
formadas de um outro modo. 
 
 

Nessa direção, Spink (1993) orienta que, ao se considerar a representação 

social, o sujeito não se enquadra como um produtor totalmente independente, nem 

tampouco é apenas fruto de uma determinação social. Por esse ângulo, a 

representação em pauta encontra-se num campo mais integrador, que considera o 
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contexto histórico, a subjetividade e seus desdobramentos, sendo interpretações de 

uma realidade. 

É pertinente ressaltar que Carvalho e Arruda (2008) afirmam que a teoria das 

representações sociais apresenta um rompimento para com as tradições que 

desconsideram o conhecimento do homem comum. Assim, o senso comum não é 

visto como ignorância, ou mesmo como fruto de uma consciência falseada (ideologia). 

O saber comum, nessa ótica, abrange uma gama de informações que os indivíduos 

foram aglomerando e constituem um conjunto de conhecimentos de valores práticos.  

 

 

3.4 O processo de Representação Social e seus desdobramentos para a etnia negra 

 

A representação social do negro fornece subsídios para auxiliar a construção 

das políticas sociais inclusivas, bem como, é um fenômeno refletor dos impactos 

sociais. Trata-se, portanto, de um processo dinâmico, que se renova, a partir das 

situações circunstanciais, por meio de uma realidade fática que apresenta pontual 

relevância quando se pensa na discriminação e preconceito racial para com o negro. 

De acordo com Melo (2010), as representações possibilitam a apreensão da 

concepção dos sujeitos sobre o racismo, considerando-se as inter-relações e os 

fatores que condicionam a ação dos indivíduos. Constroem-se, dessa forma, 

discursos sociais que materializam representações, levando em conta o contexto 

histórico, cultural, econômico e étnico-racial dos grupos que esposam essas 

percepções ideativas. 

Seguindo esse parâmetro de análise, verifica-se que as representações sociais 

são de considerável importância para a compreensão das relações raciais, uma vez 

que tem o papel de compreender as imagens construídas pelos sujeitos acerca da 

discriminação e racismo, e isso possibilita ter uma perspectiva mais estruturada para 

reflexões acerca do tema em comento. 

Ressalta Spink (1993) que as representações sociais podem apresentar 

variadas funções, tais como: sociais, afetivas e cognitivas. Assim, as representações 

sociais podem nortear condutas e comunicações, legitimar as identidades sociais e, 

também, primar pela busca da familiarização com o novo. 

Analisando-se a função cognitiva de familiarização, Moscovici (2015) 

estabelece que a representação social se pauta em dois processos elementares, 
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quais sejam: a ancoragem e a objetivação. Asseveram Gebara e Marin (2005) que a 

ancoragem se fundamenta na transformação do desconhecido em algo familiar, 

fazendo com que a novidade passe a integrar o sistema de representação. Sendo 

assim, a representação social tem o condão de influenciar no contexto da 

comunicação e da ação dos indivíduos. 

Acerca da ancoragem, Sancovschi (2007) retrata que este processo aproxima 

aquilo que seja dotado de uma perspectiva sem sentido e que seja estranho a alguma 

categoria existente. Dessa forma, o referido autor aborda que a ancoragem considera 

a familiarização do que não seja familiar, bem como, a desfamiliarização daquilo que 

é familiar. 

Já acerca da objetivação, salientam, ainda, Gebara e Marin (2005) que esta se 

trata do meio pelo qual a representação é estruturada, de modo que noções abstratas 

são transformadas em imagens e passam a compor elementos da realidade. 

Sancovschi (2007) menciona que, por meio da objetivação, as representações 

revestem-se de uma forma concreta, através de imagens produzidas ou de objetos. 

Considerando a estruturação do fenômeno em apreço, a representação social 

do negro revela-se uma seara de notória relevância social, com um espaço para 

diversas análises, diante de uma construção social de imagens que foram alicerçadas 

em políticas discriminatórias e de exclusão. Nesse contexto, por exemplo, nos ensina 

Silva (2011), que os objetos postos em nossa consciência, calcados numa ideologia 

discriminatória, transformam o negro em um ser cada vez menos familiar e mais 

estigmatizado. 

Dessa forma, conforme defende Silva (2011), a representação social do negro, 

abarca um conjunto de conceitos pré-concebidos e de valorações que já foram 

internalizadas pelos indivíduos, calcados em estereótipos para a construção de uma 

percepção da imagem do negro. 

No que concerne ao fator histórico, comenta Lopes (2005), que os negros e os 

índios têm sido os mais discriminados. Nessa esteira, alerta para a necessidade da 

inclusão objetiva dessa questão no currículo, com o intuito de que o aluno possa 

receber a devida formação e ser valorizada a igualdade de condições entre os seres 

humanos nesse aspecto, apesar das diferenças étnicas e todo o seu contexto social. 

Assim, a representação social do negro adquire contornos de uma pertinência 

fundamental também na área da educação, uma vez que esta pode ser trabalhada e 
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construída de uma forma mais salutar, sem desconsiderar todo o quadro histórico que 

envolve a situação. 

É, ainda, importante mencionar o que dispõe Silva (2011), ao retratar a 

concepção de Gomes (1995), quando afirma que a discriminação pode ter origem não 

apenas no preconceito por si só, mas em uma relação de interesse que busca uma 

situação de privilégios de uma parcela de pessoas sobre outras, perpetuando, então, 

a discriminação em prol do poder. 

Mencionam Falcão e Cirino (2013), ao descrever o pensamento de Camino et 

al (2001) que o preconceito racial, muitas vezes, se encontra camuflado sob a 

perspectiva de um preconceito socioeconômico. Nesse viés, os brasileiros muitas 

vezes demonstram não serem racistas, mas materializam práticas que denotam um 

comportamento no sentido oposto.  

Considerando-se a valorização da dignidade da pessoa humana e a 

importância das questões étnico-raciais, em um país cuja maioria populacional é 

negra, o estudo das representações sociais nos permite analisar de forma mais efetiva 

os anseios sociais para a implementação de mudanças na órbita educacional ao se 

trabalhar a imagem do negro nesse contexto.  

 

 

3.5 O pensamento social e a representação social 

 

Moscovici (2015) apresenta uma ótica interessante, pautada em uma 

dualidade, no sentido de que as faculdades individuais para a observação do universo 

externo possibilitam a produção de um conhecimento verdadeiro, ao passo que os 

fatores sociais geram distorções e desvios para o conhecimento acerca das coisas. 

Nesse viés, não que as pessoas sejam vítimas do preconceito ou ludibriadas 

por alguma ideologia, mas ao estarem inseridas em um universo social, sofrem uma 

modificação em sentido positivo ou negativo. Ressalta-se, portanto, que as pessoas 

reunidas em um grupo podem apresentar mudanças em suas qualidades psíquicas, 

adquirindo algumas e ter outras destituídas. 

É imperioso acentuar que, para a compreensão do fenômeno da representação 

social, não há de se perquirir entre a supremacia da sociedade ou dos indivíduos. 

Verifica-se, ademais, que para que os indivíduos se voltem para a unidade em 

crenças, há valores ou representações que lhes conferem sentido e que fazem com 
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que haja um compartilhamento de opiniões, rituais e imagens. Dessa forma, a 

representação social, tendo cunho singular, tende a se tornar uma teoria geral dos 

fenômenos sociais e uma teoria específica dos fenômenos psíquicos. (MOSCOVICI, 

2015). 

Moscovici (1978) compartilha da ideia de que as representações sociais não 

constituem somente uma herança, de cunho coletivo, transmitida por meio de 

gerações, mas que se tratam de imagens e expressões decorrentes do processo de 

socialização sem desconsiderar o processo que os sujeitos exercem na construção 

dessas representações e, também a sua influência na sociedade. 

Estatui Moscovici (2015) que a soma de ideias e valores de uma sociedade 

unem as pessoas, com uma paixão comum, sendo que, se a comunidade tivesse por 

balizas apenas os poderes e interesses, se despedaçaria. Dessa feita, o que a 

sociedade tem, como pensamento e valor, acerca do seu modo de viver, passa a ser 

essencialmente a sua realidade e não meramente um reflexo dela. 

É importante salientar que há fenômenos psíquicos que apresentam uma 

origem social, sendo fundamentais para a vida comum. Nessa perspectiva, a 

representação social ganha contornos de inegável relevância para a compreensão 

dos pensamentos que perpassam pela ótica social e psicológica, uma vez que não se 

encerram na órbita individual. É de fundamental pertinência a busca pela consciência 

coletiva, a fim de se indagar os valores sociais. Não se pode olvidar o conhecimento 

popular, nem se nutrir desprezo pelas ideias compartilhadas pela sociedade, tendo 

em vista que elas são também fontes de construção de um pensamento social. 

Carvalho e Arruda (2008) enfatizam a importância de se tecer um diálogo entre 

as representações e a história, sendo as reflexões acerca da memória e da identidade 

de grande relevância para a compreensão do construto social em apreço. Verifica-se, 

portanto, que a historicidade é elemento basilar para a transformação social, não 

devendo ser desconsiderada para o entendimento do fenômeno da representação 

social. 

Visualiza-se, assim, que as representações sociais são decorrentes de uma 

estruturação - que goza de uma lógica, considerando o todo que a integra. Nesse viés, 

tem-se um sistema de pensamento que parte, não apenas do indivíduo, mas de um 

contexto social que abrange processos de categorizações, influências e uma 

perspectiva histórico-social. As representações refletem as situações vivenciadas no 
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dia-a-dia, sem desconsiderar a sua dimensão histórica, que por sua vez, não é dotada 

de um sentido linear. 

No que toca à visão preconceituosa e discriminatória que é estruturada no seio 

social, vale expressar o que Moscovici (2015, p.167) declara: 

 

 
[...] para as pessoas que vivem em uma cultura como a nossa, que 
apregoa a ciências e a razão, há poucas coisas tão escandalosas 
como [...] preconceitos que são partilhados por milhões de pessoas; 
ou então o escândalo das ideologias, aqueles conjuntos, como diz 
Marx de ‘quimeras, dogmas, seres imaginários’ que obscurecem os 
verdadeiros determinantes da situação humana e as autênticas 
motivações da ação humana. 

 
 

Ao se analisarem as representações sociais, busca-se uma interpretação 

científica que não desconsidera o senso comum, mas se estabelece em bases que 

valorizam as práticas sociais e os conhecimentos estudados. Desse modo, aproveita-

se o conhecimento comum, advindo do cotidiano, que se revela uma fonte de diversos 

saberes socialmente aprendidos. 
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4 AS RELAÇÕES RACIAIS E A REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

 

O presente capítulo abarca uma análise referente às relações raciais, 

contemplando a representação social e suas influências nas perspectivas de 

visualização do outro. Traz, ainda, um histórico do racismo e uma explanação acerca 

do arcabouço normativo concernente às questões étnico-raciais. Ademais, destacou-

se o papel da educação na desconstrução de preconceitos. 

 

 

4.1 A perspectiva etnocêntrica de ver o outro 

 

O estudo da temática atinente às teorias norteadoras do racismo revela-se 

importante para a compreensão da formação das representações sociais a respeito 

do negro no Brasil. Nota-se que as teorias que embasaram práticas racistas, 

principalmente advindas do século XIX, refletiram, na vida social dos negros num 

contexto histórico e continuam a interferir nas relações dos mesmos nos dias atuais.  

Em vista disso, Munanga e Gomes (2016) retratam que a desigualdade no 

tratamento para com as etnias é fruto de uma estrutura racista, que se encontra aliada 

à exclusão social e à desigualdade socioeconômica que atingem a população negra, 

de maneira particular. Nessa ótica, Guimarães (1995) retrata a abordagem de 

Christian Delacampagne de que o racismo está presente, quando se busca explicar 

um status social, a partir de características naturais. 

No que se refere ao racismo, preleciona Gomes (2005) que se trata de um 

comportamento decorrente de uma aversão, denotando, por vezes, ódio, em relação 

a pessoas em virtude do seu pertencimento racial, o que se percebe por evidências 

como a cor da pele ou o tipo de cabelo. Esclarece o referido autor, que o racismo 

constitui um conjunto de imagens e ideias sustentado por grupos de pessoas que 

compartilham da perspectiva da existência de raças superiores e inferiores. Nessa 

configuração, Munanga e Gomes (2016, p.181) afirmam que 

 
 
O racismo no Brasil se dá de um modo muito diferente de outros 
contextos, alicerçado em uma constante contradição. As pesquisas, 
histórias de vida, conversas e vivências cotidianas revelam que ainda 
existe racismo em nosso país, mas o povo brasileiro, de modo geral, 
não aceita que tal realidade exista. Dessa forma, quanto mais a 
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sociedade, a escola e o poder público negam a lamentável existência 
do racismo em nosso país, mais ele se propaga e invade as 
mentalidades, as subjetividades e as condições sociais e educacionais 
dos negros. 
 
 

O preconceito, para Munanga e Gomes (2016) é um julgamento antecipado 

negativo que os membros de uma raça, grupo, etnia ou indivíduos constroem em 

relação ao outro. Observa-se que os preconceitos são aprendidos por meio da 

interação social, considerando-se a convivência dos indivíduos. O fato de o 

preconceito social ser mantido em nossa sociedade denota que a mesma está 

estruturada em alicerces que reproduzem desigualdades raciais.  

A discriminação, por sua vez, é entendida como uma conduta que materializa 

o racismo e expressa o preconceito. Já com relação ao etnocentrismo, esclarece 

Munanga e Gomes (2016) que se refere ao sentimento de superioridade que uma 

cultura mantém em detrimento de outra.  

Defende Nunes (2010) que o racismo claro e tradicional encontra uma 

condenação social, o que não implica que não exista. O que pode ser notado, segundo 

o referido autor, é que a forma de manifestação do racismo é feita de maneira mais 

sutil, tendo em vista, que o discurso de tolerância não está em consonância com uma 

manifestação explícita de racismo. Observa-se, assim, que mesmo em uma sociedade 

democrática, que apresenta normas que combatem o racismo, este prevalece, 

apresentando um cunho mais disfarçado. 

Esclarece Barbosa (2008) que o homem apresenta dificuldades em lidar com a 

diversidade natural e perceptível entre os seres humanos, o que se revela na história 

por meio de diversas justificativas preconceituosas para a explicação das diferenças 

entre os grupos. 

Verifica-se, portanto, que desconsiderar a marginalização para com os negros, 

apesar de muitas lutas e conquistas já efetivadas, configura-se uma omissão, o que 

propicia a perpetuação do preconceito. É necessário, portanto, que o tema em 

questão seja trazido a lume em discussões e que seja valorizado no espaço 

educacional, se o objetivo for a mitigação da discriminação racial. 
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4.2  Um olhar voltado para a História do Racismo 
 

De acordo com Sant’Ana (2005), o racismo constitui um fenômeno que pode 

ser considerado como relativamente novo, tendo em vista que até, por volta da Idade 

Média, a discriminação ocorria mais por motivos religiosos e não por fatores biológicos 

ou raciais. 

Até o final do século XVII, as variabilidades presentes entre os homens eram 

colocadas como fruto de questões climáticas, de ambientes geográficos ou ainda da 

diversidade cultural. Ressalte-se, também, que no século XVIII, as diferenças 

biológicas não eram consideradas de maneira incisiva para a evolução do homem. Já 

partir de meados do século XIX, desenvolvem-se teorias que irão legitimar as práticas 

racistas, considerando fatores fenotípicos. (TELES, 2010). 

Vale ressaltar o destaque de Magnoli (2009) acerca de G.Morton (naturalista) 

ter fundado a escola americana de Etnologia. Desta feita, o referido autor retrata que 

Morton apresentou as obras de Crania americana e Crania aegyptiaca, argumentando 

a hierarquização das raças, bem como fato de o tamanho do crânio estar relacionado 

com a inteligência. 

No século XIX, surge a teoria Darwinista, que se pauta na evolução das 

espécies, por meio da seleção dos indivíduos mais adaptados, dando origem ao 

darwinismo social1 ou determinismo racial. Destaca-se, desse modo, a obra A Origem 

das espécies (1859) que, conforme esclarece Teles (2010) amenizava a teoria do 

monogeismo, de uma origem comum, para pautar-se em processo de seleção e 

diferenciação natural. 

À vista disso, a análise da sociedade passava a ser vista por uma ótica de 

seleção de uma raça superior, mais forte e pura, o que dava origem à eugenia2.  

Nesse contexto, o negro passa ser inferiorizado, colocado como uma raça que, 

biologicamente, estaria aquém ao branco, o que fez com que as ideias referentes às 

raças estruturassem um racismo de cunho científico. Observa-se que as 

                                                           

1 O Darwinismo Social fundamenta-se na visão da sobrevivência dos indivíduos mais aptos, dando 
origem a políticas e ideias pautadas na eugenia e racismo.  
 
2Preceitua Gioppo (1996) acerca da eugenia que: “A partir da cunhagen do termo na Inglaterra do 

século XIX e fundamentada em teorias científicas, a eugenia passou de popular a científica e foi 
disseminada por aparatos legais, propiciando métodos eficazes de manipulação, orientação e controle 
dos considerados menos capazes que, não coincidentemente, faziam parte de um estrato da população 
pertencente às classes trabalhadoras.” 
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representações sociais a respeito da imagem dos negros foram construídas, a partir 

uma trajetória de escravidão e por teorias racistas estruturadas no século XIX que 

escoam, pela história, numa concepção discriminatória. 

Considerando o contexto brasileiro, Chinen (2013) retrata que mesmo após o 

escravo obter sua alforria, as leis locais e metropolitanas eram claramente 

discriminatórias, sendo negado, aos mesmos, em grande parte dos casos, o exercício  

de cargos públicos, incluindo a administração municipal. Nessa perspectiva, descreve 

o referido autor que, depois da abolição, a cor negra passou a ser enxergada como 

uma identidade negativa por estar vinculada ao trabalho escravo, sendo a política do 

‘embranquecimento’ visualizada como um pré-requisito para uma mobilidade social 

de êxito. Assim, esses conceitos preconceituosos, fazem parte das sociedades 

americanas no século XX. Nessa direção assevera Chinen (2013, p.31) ao declarar 

que: 

 
 

Mesmo após o fim do domínio português no Brasil, em 1822, as 
políticas públicas continuaram norteadas pelo viés discriminatório. O 
paradigma do branqueamento só adquiriu vulto no final do século XIX, 
mas a transformação do negro em branco, segundo Hofbauer, é um 
“ideário que tem acompanhado, desde seus primórdios, a história do 
Brasil”.  

 

 
 
Munanga e Gomes (2016) mencionam que, para compreender a identificação 

de raças, é necessário entender que se trata de uma construção social, política e 

cultural que decorre das relações sociais e de poder ao longo do processo histórico. 

Dessarte, aprende-se a enxergar a questão das raças, num contexto cultural, 

considerando a forma como os indivíduos são educados e socializados. Munanga e 

Gomes (2016) afirmam, ainda, que as diferenças raciais são introjetadas na maneira 

de ver o outro no campo da subjetividade e em suas relações sociais. Graves Júnior 

(2005) menciona a perspectiva de que a raça não é um fenômeno biológico, mas sim 

decorrência de uma construção social. 

Rosa (2014) salienta a importância de se perquirir sobre quem seja o negro no 

Brasil, a fim de se compreender fatores de preconceito e discriminação. Argumenta, 

assim, que, em nosso país, a aparência física, com toda a variabilidade que apresenta, 

constitui uma identidade negra mais fluída, tendo em vista o hibridismo e a identidade 

mestiça. Elucida, o supracitado autor, que no Brasil o preconceito ocorre também de 
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forma mais disfarçada, considerando o caráter contingencial que permeia as relações 

raciais. 

A identidade nacional está necessariamente vinculada à mistura racial, o que 

constitui uma identidade autodescrita do brasileiro pautada no princípio da 

participação. Todavia, a despeito de se descrever o brasileiro como pertencente a um 

povo acolhedor, que apresenta o seu famigerado “jeitinho”, vislumbra-se a ocultação 

do preconceito racial presente em relações cotidianas do mesmo. (FIORIN, 2016). 

Nascimento (2016) explana que o assunto de democracia racial no Brasil ainda 

se apresenta como uma questão fechada, tratando-se de um tema que, para muitos, 

deve permanecer oculto. Nesse viés, a democracia racial é tida no Brasil, por vezes, 

como um fator que deve ser aceito sem muitos questionamentos, a fim de que a 

análise crítica dessa discussão não seja tão estimulada. 

A supracitada autora destaca, também, que nessa democracia racial, só um 

dos elementos, qual seja o branco, é detentor de todos os níveis do poder - sejam eles 

políticos, econômicos ou sociais. Dessa forma, essa democracia é marcada pela 

artificiosidade e exclusivismo. Nascimento (2016, p.111) argumenta, ainda, que: 

 
 
Devemos compreender a ‘democracia racial’ como significando a 
metáfora perfeita para designar o racismo estilo brasileiro: não tão 
óbvio como o racismo nos Estados Unidos e nem legalizado qual o 
apartheid da África do Sul, mais institucionalizado de forma eficaz nos 
níveis oficiais de governo, assim como difuso e profundamente 
penetrante no tecido social, psicológico, econômico, político e cultural 
da sociedade do país. 

 
 

Saliente-se a concepção de Botosso (2015), ao afirmar que as relações de 

poder e subalternidade no Brasil se mantêm por meio do racismo institucional, 

abarcando o poder econômico e político, perpetuando a produção e a reprodução das 

desigualdades que se manifestam em discursos elitistas daqueles que possuem o 

poder midiático simbólico. 

Retrata Sales Júnior (2006) que a terminologia de democracia racial já é uma 

contradição em si mesma, tendo em vista que só existe realmente democracia sob a 

condição de não ser racial. Desse modo, a verdadeira democracia seria anti-racista, 

não se falando em raças. O referido autor aborda que a democracia verídica deve lidar 

com as relações raciais e buscar resolver, publicamente, os conflitos decorrentes da 

raça. 
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Vale, ainda, retratar que Silvério e Sousa (2010) argumentam que a ideologia 

da democracia racial disfarça como a aparência define o espaço dos sujeitos e grupos 

no campo social brasileiro, haja vista que os indivíduos são classificados em virtudes 

das marcas de seus corpos, em concordância com os ideais instituídos em sociedade. 

Tobias (2014) afirma que, considerando o mito da democracia racial, as 

representações sociais não são menos reais que as próprias relações raciais, ao 

destacar o pensamento de Peter Fry (2005) de que a ideia que se faz da democracia 

racial é tão real, como a discriminação racial, também, é.  

Observa-se que fatores vários colocaram o negro em situação de desigualdade, 

o que se acumulou ao longo da história. Este aspecto tem sido trabalhado por meio 

de políticas adotadas para a inclusão social do negro, a exemplo das ações 

afirmativas3na área educacional. Todavia, o que se percebe, atualmente, conforme 

afirma Bairros (2014), é que apesar dos avanços para a promoção da inserção social 

e econômica dos negros, ainda, permanecem aspectos, em nosso âmbito social, que 

mantém os negros em desvantagens, quando comparados aos brancos. 

Soares (2014) reforça que a visibilidade das estatísticas das desigualdades 

raciais constituiu-se como importante aliada nas lutas e nos reconhecimentos da 

população negra no contexto brasileiro. Soares (2014) acentua, também, que as 

estatísticas permitem verificar a necessidade de se propiciar mais oportunidades aos 

negros na esfera social, bem como, constatar que a sociedade ainda subestima o 

racismo como elemento que, também, norteia as desigualdades no Brasil. 

Vale destacar a análise do instituto de pesquisa econômica aplicada (IPEA), a 

partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), na obra 

Situação Social da População Negra Segundo as Condições de Vida e Trabalho no 

Brasil – considerado o período de 2001 a 2012, acerca do nível de renda per capita 

familiar de brancos e negros, e também do nível de escolaridade para os mesmos, os 

quais passa-se a retratar para uma maior compreensão acerca do contexto econômico 

e escolar do negro. É imperioso frisar, que para a referida pesquisa, os negros 

                                                           

3 Conceitua Piovesan (2005) acerca das ações afirmativas que: “Elas constituem medidas especiais e 

temporárias que, buscando remediar um passado discriminatório, objetivam acelerar o processo como 

alcance da igualdade substantiva por parte dos grupos socialmente vulneráveis, como as minorias 

étnicas e raciais, entre outros grupos”. 
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congregam todos os que se declaram negros e pardos na PNAD, e que a 

contraposição entre negros e brancos decorre do fato de que somadas essas duas 

parcelas populacionais, eles irão constituir 98% da população brasileira.  

 

 
 

Fonte: PNAD- Microdados apud IPEA (2014). 

 

Segundo a pesquisa supracitada, com a participação do percentual de negros 

e brancos, de acordo com faixas de renda per capita familiar baseadas no salário 

mínimo, atualizado ao valor de setembro de 2012, observa-se que, em 2001, os 

negros que possuíam renda de até 0,5 salários mínimos, constituíam uma 

representatividade de 65,8%, ao passo que os brancos representavam 37,5%. 

Vislumbra-se, todavia, que, no ano de 2012, a parcela populacional de negros com 

valor menor ou igual a 0,5, salário mínimo passou de 65,8% a 38,6% e a de brancos 

passou de 37,5% para 19,2%. Conforme analisa o IPEA, trata-se de uma redução 

significativa, mas os negros, ainda, são maioria entre os pobres.  

Considerando, ainda, IPEA (2014), no que concerne à escolarização, afere-se 

que as desigualdades entre negros e brancos são decorrentes de variadas razões, na 

qual a renda familiar tem destaque. Dessa maneira, observa-se que o IPEA apresenta 

um gráfico referente à frequência líquida escolar, trazendo a taxa de frequência 
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líquida, que mede a porcentagem de alunos, em idade escolar adequada, para uma 

série ou etapa relacionada ao total da população de igual faixa etária, para o período 

de 2001 a 2012, bem como, a cobertura das faixas etárias até cinco anos: 

. 

 
Fonte: PNAD- Microdados apud IPEA (2014). 

 

Segundo retrata o IPEA (2014), os dados do gráfico denotam que as taxas de 

escolarização dos negros são consideravelmente inferiores às dos brancos, nos níveis 

de ensino médio e superior. É válido registrar, entretanto, que a desigualdade entre 

negros e brancos sofreu redução no período em análise. Destaca-as que, a despeito 

do ensino superior ser o nível que apresenta a maior desigualdade de taxa entre 

negros e brancos, ocorreu a maior evolução na taxa dos negros para essa fase, tendo 

um aumento considerável no período de 2001 a 2012. Percebe-se, contudo, que os 

indicadores estatísticos para a frequência escolar, ainda denotam de maneira negativa 

a inserção de oportunidades da população negra no mercado de trabalho. 
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4.3 As ações afirmativas no Brasil e as cotas raciais 

 

As ações afirmativas têm o objetivo de fomentar a transformação social, por 

meio de políticas discriminatórias compensatórias que acelerem a igualdade e de 

estratégias que busquem incluir e inserir grupos vulnerabilizados. Ocorre que a 

proibição de exclusão não gera por si só a inclusão. (PIOVESAN, 2008). 

Rothenburg (2008) menciona que há uma dimensão positiva e outra negativa 

do princípio da igualdade, sendo que primeira retrata uma proibição a uma 

discriminação indevida, ao passo que a segunda, pauta-se em uma discriminação 

devida, isto é, a ação afirmativa. Nesse sentido, o autor explicita que não se deve 

buscar a igualdade, apenas no sentido de defesa contra violações, mas propiciar, 

também, a promoção de igualdade contra distinções. Deve-se buscar, então, uma 

igualdade efetiva, material, quando se pensa em políticas de ações afirmativas. 

Observa- se que as ações em comento possibilitam a promoção da igualdade, 

com a valorização das diferenças, tendo em vista que determinados grupos que foram 

postos à margem da sociedade recebam um tratamento que mitigue as diferenças, 

buscando eliminar as formas de discriminação. Nesse viés, salienta Tobias (2014) que 

as ações afirmativas possibilitam a diversidade social nos variados espaços da 

sociedade. 

Piovesan (2008) aborda que a Convenção Internacional sobre a Eliminação de 

todas as formas de Discriminação ratificada pelo Brasil, em 1965, e por 170 Estados, 

prevê a necessidade de se adotarem medidas para eliminar a discriminação racial e 

combater doutrinas e práticas racistas. Vale destacar o que preconiza a Convenção 

supracitada, acerca da discriminação positiva, em seu artigo primeiro, parágrafo 

quarto: 

 

Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais 
tomadas com o único objetivo de assegurar progresso adequado de 
certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da 
proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou 
indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades 
fundamentais, contando que, tais medidas não conduzam, em 
conseqüência, à manutenção de direitos separados para diferentes 
grupos raciais e não prossigam após terem sidos alcançados os seus 
objetivos. 
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Desta feita, em um Estado Democrático de Direito, a igualdade não pode ser 

vista apenas em um viés meramente formal, pois enseja medidas que visem reduzir 

as discrepâncias entre os grupos que são objetos de desigualdades sociais.  

Moura e Tamboril (2018) destacam que as ações afirmativas contribuem para 

que o acesso às instituições federais de ensino ocorra de uma forma mais 

democratizada, possibilitando que grupos que estejam sub-representados, possam 

estar inseridos nesse campo. Observa-se que os negros, apesar de constituírem 

maioria populacional, ainda estão muito aquém em relação aos brancos em aspectos 

numéricos no Ensino Superior. 

Nessa direção, afirma Jacoud (2009) a necessidade de políticas públicas que 

levem em consideração as questões étnico-raciais: 

 

[...] a implementação de políticas públicas específicas, capazes de dar 
respostas mais eficientes frente ao grave quadro de desigualdades 
raciais existente em nossa sociedade, apresenta-se como uma 
exigência incontornável na construção de um país com maior justiça 
social. 

 

 

Desse modo, as referidas ações têm por finalidade auxiliar no combate à 

discriminação, buscando reduzir as desigualdades. Trata-se de estabelecer maneiras 

para que as discriminações - que ocorrem, de forma já previamente conhecida - 

possam ser evitadas, por meio de políticas que valorizem a inclusão de determinada 

parcela social. 

Vale salientar que a política de cotas raciais, na seara educacional do Ensino 

Superior, insere-se como uma forma de política de ação afirmativa que visa propiciar 

o acesso de negros às universidades, sendo decorrentes de muitas lutas para uma 

busca inclusiva. Nesse sentido, Tobias (2014) saliente que as cotas para negros 

constituem um resultado das ações do Movimento Negro que buscou a 

democratização das universidades por meio da valorização de debates acerca da 

necessidade de inserção dos negros nesse âmbito de ensino. Nesse contexto, foram 

se fortalecendo políticas públicas com o escopo de garantir o acesso de negros às 

universidades públicas brasileiras por meio de cotas. 
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4.4 Uma perspectiva normativa acerca das questões étnico-raciais 

 

Diante de um contexto social brasileiro de preconceitos, discriminação e 

racismo, diversas normas foram editadas a fim de se combater tais práticas. Trata-se 

de uma busca, a partir de um viés legislativo, de mitigar condutas discriminatórias 

realizadas ou sofridas por indivíduos de variadas classes sociais e por pessoas com 

diversos níveis de escolaridade. 

Dessa forma, vale retratar o arcabouço legislativo atinente à proteção das 

questões raciais. A Constituição Federal de 1988 – considerando que a igualdade 

racial brasileira não era uma conquista fática em nossa sociedade- estatuiu diversos 

dispositivos em seu texto, a fim de valorizar a diversidade étnico-racial e assegurar os 

direitos fundamentais dos negros.  

Nessa lógica, a Carta Magna de 1988, em seu artigo 5º, inciso XLII, estabelece 

que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível; além de trazer 

no inciso XLI do referido artigo, que a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos 

direitos e liberdades fundamentais. Saliente-se, ainda, que é objetivo fundamental da 

República Federativa do Brasil promover o bem-estar de todos, sem preconceito de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

Nota-se, também, que no artigo 4ª inciso VII da Constituição Federal, as 

relações internacionais devem nortear-se pelos princípios de repúdio ao racismo. A 

Carta Política menciona, ainda, na seara trabalhista, a proibição de diferenças de 

salários, de exercícios de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, 

cor ou estado civil.  

Segundo Jaccoud (2009), é válido registrar que a Constituição Federal 

reconheceu a pluralidade étnico/racial estabelecendo proteção às culturas afro-

brasileiras e também a necessidade de se estabelecer datas comemorativas com alta 

significação para os diversos segmentos étnicos que integram a nação, no artigo 215 

do texto constitucional. Verifica-se, assim, que no artigo 242, §1º da Constituição 

Federal, há a preocupação de que o ensino da História do Brasil considere as 

diferentes culturas e etnias na constituição do povo brasileiro. 

Faz-se necessário citar, também, a Lei 7.716, conhecida como Lei Caó, que foi 

promulgada em 1989, trazendo em seu bojo a definição dos crimes resultantes de 

preconceito, de raça ou cor, passando a criar novos tipos penais, além de criminalizar 

condutas que antes eram tidas apenas como contravenções. A referida lei visa a 
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combater a discriminação racial na órbita trabalhista, na convivência familiar, social e 

nos meios de comunicação. 

Vale ainda mencionar a lei de nº 9.459, de 13 de maio de 1997 que alterou os 

arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716/989, que define os crimes resultantes de preconceito de 

raça ou de cor e acrescentou o parágrafo terceiro ao art. 140 do Decreto-lei nº 

2.848/1940. Destaque-se que a referida lei criou o tipo de injúria racial no Código 

Penal, incluindo o parágrafo 3° ao artigo 140 do Código. 

Ressalte-se, também, a Lei de número 10.639/2003 que alterou a lei de número 

9.394/1996 para incluir a História e Cultura Afro-Brasileira no currículo oficial da rede 

de Ensino. Nesse sentido, esclarecem Silvério e Sousa (2010) que a Lei 10.639/2003 

representa uma ruptura profunda com uma postura, no campo pedagógico, que não 

reconhecia as diferenças estruturantes da nossa formação nacional, devendo ser 

encarada como desafio fundamental do conjunto das políticas que tem por fito 

melhorar a qualidade da educação no Brasil, abrangendo a todos. 

Nota-se que diversos avanços na esfera legislativa foram feitos, todavia, 

conforme orienta Bairros (2014), é preciso que o enfrentamento do racismo esteja 

voltado para o esforço e mudança de mentalidades, comportamentos e atitudes, tanto 

na área pessoal como institucional, que selecionam ou excluem sujeitos em 

detrimento de sua cor.  

Foi sancionado, ainda, o Estatuto da Igualdade Racial, Lei de número 

12.288/2010, pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva, tendo por escopo garantir à 

população a efetiva igualdade, no que toca às oportunidades na seara social para os 

negros, primando pelos seus direitos coletivos e individuais e reforçando o combate à 

discriminação dessa parcela populacional. 

Ao se deparar com uma perspectiva crítica acerca das variadas normas 

existentes em defesa da população negra, pode-se observar que tal necessidade 

advém de um contexto de discriminação racial e preconceito que justifica a existência 

de um rol legislativo protetivo. Dessa forma, a própria existência das normas retrata 

que a sociedade brasileira revela, em seu seio, preconceitos, que estando velados ou 

não, são reais e requerem proteção do Estado na órbita jurídica. E se requerem 

proteção normativa, a educação jamais poderia omitir-se ou trabalhar de forma 

insatisfatória tais questões. 

Pode-se constatar que, de acordo com Soares (2014), o racismo tem impactado 

de modo expressivo e perverso a sociedade em nosso país. Destaca-se que, 
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conforme Soares (2014), as mazelas decorrentes da escravidão refletem na esfera 

social de tal forma a ponto de tornarem-se como um meio eficiente de segregação em 

tempos de liberdade. 

 

 

4.5  A educação na desconstrução de preconceitos 

 

A riqueza brasileira encontra-se na diversidade, sendo o campo educacional 

uma seara de grande valor para a desconstrução de preconceitos, uma vez que a 

abertura de espaços para a discussão de tais questões é de grande relevância para 

reflexões, acerca dos estereótipos criados com a demarcação de diferenças na 

sociedade. Assim, Rodrigues (2017) menciona que a cultura do silenciamento em 

relação ao racismo e preconceito no Brasil deve ser superada, tendo em vista que a 

exclusão funciona como mecanismo social de poder que paralisa a sociedade em uma 

mentalidade ultrapassada e escravocrata.  

Ressalta Schaffer (2007) que não existe um modelo único para a construção 

de conceitos, mas sim aqueles que se demonstram adequados e inadequados, 

considerando o que se objetiva ensinar e a quem se pretende formar. Desse modo, 

para a busca da construção de uma sociedade que valoriza a diversidade, é preciso 

que as instituições educacionais não deixem de lado as questões étnico-raciais. 

Nessa esteira, Fernandes e Souza (2016) afirmam que, na sociedade brasileira, 

as representações prevalentes são tecidas por narrativas que, normalmente, 

representam um grupo social em detrimento do outro, num viés hegemônico. Portanto, 

as representações em apreço são construídas a partir de uma ótica eurocêntrica, que 

coloca como padrão o homem branco. 

Nascimento (2017) reforça que, se o acesso à educação constitui um direito de 

todos os cidadãos, é uma contradição que o ambiente educacional não esteja 

devidamente preparado para receber alunos negros, considerando que a maioria da 

população é negra. É de suma importância que os educadores estejam voltados a 

práticas que valorizem a inclusão de jovens negros no campo educacional. 

Em conformidade com o que expõe Nascimento (2017), é fundamental que se 

possibilite o reconhecimento das diferenças e a abertura para se discutir tais assuntos 

sem receio ou preconceito, promovendo-se o respeito mútuo. Dessa forma, o 

professor exerce papel capital em debater, também, a questão étnico-racial com seus 
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alunos, tendo em vista que o silenciamento não resolverá a situação, mas, apenas, 

permitirá que cada indivíduo construa, a seu modo, o entendimento das diferenças. 

Deve-se considerar que a sala de aula é um ambiente onde se pode construir 

a identidade racial de jovens negros e combater o preconceito, valorizando as 

diferenças, numa perspectiva de respeito ao outro, sendo que as representações 

sociais negativas, com relação ao negro, podem ser modificadas, a partir do contexto 

educacional. Norteia Silvério e Sousa (2010) que as mudanças na órbita das 

representações devem ser discutidas pelos indivíduos que integram o processo de 

ensino e aprendizagem, tendo por base as práticas e ações já consagradas na seara 

educacional e normativa social. 

Ao se pensar nas múltiplas representações sociais em detrimento das variadas 

culturas existentes, verifica-se que as instituições de ensino devem considerar a 

realidade que a integra. Dessarte, Silvério e Sousa (2010) asseveram que o campo 

educacional tem muita dificuldade em tratar com a diversidade cultural como um valor, 

no contexto da teoria e da prática pedagógica. Dessa feita, revela-se fundamental a 

necessidade de se trabalhar em uma perspectiva em que as diferenças étnico-raciais 

não perpassem por uma visão discriminatória, sendo extremamente válido que as 

políticas educacionais possam se atentar para tais questões. 

Fernandes e Souza (2016) afirmam que o ambiente educacional constitui um 

espaço de possibilidades no processo de intervenção da construção da identidade 

negra, sendo um ambiente que goza de privilégio para a formação identitária. Quando 

o âmbito educacional não reconhece as variadas culturas que o abrangem, diversos 

saberes acabam também por serem eliminados, facilitando práticas exclusivistas. É 

imperioso reconhecer os alunos como sujeitos inseridos em um contexto sociocultural, 

valorizando as suas experiências e saberes, a fim de que a diversidade étnico-cultural 

seja também considerada.  

Nesse viés, explicitam Fernandes e Souza (2016) que a seara educacional não 

pode constituir um espaço que traga a expropriação do corpo negro e a alienação da 

negritude, devendo, antes, ser um local que prime pela autenticidade e originalidade. 

Afirmam, ainda, que as instituições educacionais devem propiciar ao negro, 

questionamentos acerca de seu corpo que não o conduzam à tentativa de fazer-se 

branco, mas sim de tornar-se negro.  

Considerando a valorização da diversidade étnica na educação, Gomes (2003) 

reforça a importância de se inserir nos cursos de formação de professores debates e 
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discussões que tratem da questão entre cultura e educação, numa ótica antropológica. 

Isso, porque a órbita antropológica auxilia na compreensão de que a cultura influencia, 

tanto na ciência educacional quanto social, transcendendo um conceito acadêmico. 

A educação apresenta a possibilidade de modificar o olhar, no que concerne 

aos fenômenos sociais, de modo a propiciar uma interpretação que tenha um cunho 

que perpasse pela valorização da dignidade da pessoa humana, favorecendo o 

entendimento das questões étnico-raciais. Assim, o ambiente educacional pode 

possibilitar a compreensão de muitos porquês, acerca de uma estruturação ideativa 

que foi construída pautada no preconceito e numa visão empobrecida, alicerçada na 

dificuldade de assimilação da riqueza da diversidade. 

Nesse contexto de possibilidade de mudanças, tem-se a lei de nº 10.639/2003, 

que surge em decorrência de diversas lutas para a formulação de políticas públicas 

que se atentassem para as questões raciais, das quais o Movimento Negro teve 

participação e representa uma conquista para a parcela populacional negra, trazendo 

em seu bojo a obrigatoriedade de se ensinar história e cultura africana, afro-brasileira.  

Schaffer (2007) reconhece que a representação social verifica que as ideias 

dos alunos se relacionam com as da sociedade, não somente como transmissores ou 

receptores, mas, também como agentes ativos em um sistema de interação que se 

complementa. Dessarte, o autor em tela, alerta para o fato de que o campo 

educacional deve atentar-se aos pensamentos peculiares de cada cultura, 

estruturados em diversas ideias que apresentam interação entre si. 

Defende Rodrigues (2010) que a luta contra o racismo requer um esforço que 

abarca diversas esferas, quais sejam: a pedagógica, cultural, científica, moral, legal e 

político-eleitoral. Nesse sentido, as batalhas travadas para combater o racismo não 

se podem encerrar na criminalização de condutas discriminatórias - numa órbita 

coercitiva, tendo em vista que se deve considerar o papel da educação para a 

valorização dos direitos humanos no seu cerne estrutural, a fim de serem construídos 

e preservados valores sociais. 

Considerando o contexto educacional, salienta-se uma contribuição de Freire 

(1992) ao prelecionar que a educação não se limita à transferência de um 

conhecimento neutro, mas o professor também auxilia na abertura de um leque de 

possibilidades ao educando. Em vista disso, o educando passa a apropriar-se de uma 

significação profunda do conhecimento. O que se objetiva é uma formação crítica do 

aluno.  
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Dessa maneira, quando se pensa em uma formação educacional que valoriza 

as suas representações sociais, vale evidenciar que White (2008) defende que o 

homem, sendo dotado da faculdade do pensar e do agir, deve ser estimulado a se 

desenvolver intelectualmente, a fim de que não seja apenas refletor do pensamento 

de outros. Desta feita, preceitua que os indivíduos devem expandir e fortalecer a 

mente a fim de que sejam fortes pensadores, dominando as circunstâncias. 

Alerta Gomes (2010) que a escola brasileira tem o desafio de rever posturas, 

valores, conhecimentos e currículos, no que concerne à diversidade étnico-racial. 

Orienta a referida autora que, no mito da democracia racial, a igualdade apaga as 

diferenças - o que deve ser superado no ambiente escolar, por meio de práticas 

pedagógicas que voltem seus olhares para essas questões. Afere-se que é mediante 

a lei, qual seja a de número 10.639/03, que a questão racial passa a ter contornos 

pedagógicos e, então a ser notada pelas instituições de ensino e considerada para a 

formação dos docentes, todavia encontrando, ainda muitos obstáculos. 

É neste contexto de busca por uma maior compreensão acerca da 

representação social do negro que se prima por um tratamento igualitário para com 

essa etnia, não apenas esposado em leis, mas de maneira a se trabalhar em nível de 

conscientização social, a fim de que seja feito do modo mais efetivo possível, de tal 

modo que as diferenças sejam consideradas. Assim, o espaço educacional deve 

constituir um ambiente democrático, que não alimente a discriminação racial, mas que 

seja, antes, um local de socialização, onde negros possam afirmar a sua identidade 

racial, sem serem vítimas de preconceitos.  

Nessa órbita, a fim de que os professores possam possibilitar que a seara 

educacional seja um local que se preocupa com as questões étnico-raciais e que, 

portanto, facilita a formação de pensamentos críticos, faz-se necessário investir 

também na formação dos docentes para que os mesmos possam repensar as crenças 

que sustentam as suas práticas pedagógicas, assim como, as teorias que as 

embasam.  

Nessa direção, a interação entre professor e aluno pode propiciar a construção 

de uma nova perspectiva, que se estrutura por meio de reflexões, diálogos e 

rompimento de preconceitos. Vale citar o que afirma Silva (2005, p.116) ao declarar 

que “Ninguém se educa sozinho e sim em comunhão, e o diálogo é a forma que nós, 

seres humanos, historicamente, criamos para comunicar o mundo e assim modificá-

lo; é, portanto, um ato de criação e recriação”. 
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Defende Azevedo (2012) que não há contextos sociais prontos e acabados, 

sendo os mesmos produzidos ativamente nas interações diárias. Desse modo, 

atentar-se para a formação do professor, na perspectiva do rompimento de 

preconceitos e barreiras que ele mesmo possa trazer, encontra-se em consonância 

com uma educação mais inclusiva. Assim, a interação entre aluno e professor poderá 

estar alicerçada em uma prática que valoriza mais a negritude. 

Ressalta-se que a implementação das políticas educacionais que valorizem as 

questões raciais deve ser feita de forma a propiciar reflexões aos gestores 

educacionais quanto a essas questões, tendo em vista, que ainda, subsiste no 

imaginário social uma visão que se mostra, por vezes, conservadora quanto às 

desigualdades raciais. 

Observa-se, portanto, que a educação ocupa papel principal na produção de 

conhecimento sobre a sociedade, contribuindo, de maneira significativa, para a 

formação de perspectivas políticas e sociais, bem como, para a construção de uma 

concepção excludente ou inclusiva de determinado grupo social. Nesse sentido, 

compreender a representação social do negro pode possibilitar a reflexão de uma 

imagem que não perpasse por uma ótica discriminatória na educação, mas sim por 

uma busca inclusiva, na qual a sociedade civil se mobilize mais pela efetivação de tais 

práticas. 

O papel da educação inclusiva para com o negro é justamente contribuir para 

com a sociedade na formação de cidadãos, a fim de que estes não tenham uma visão 

discriminatória e excludente, mas sim que respeitem e valorizem a diversidade étnica. 

Nota-se, assim, que é importante que os direitos assegurados legalmente para essa 

etnia, sejam colocados em prática de maneira efetiva na educação.  
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5 A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO NEGRO SOB A PERSPECTIVA DO 

DISCENTE E DOCENTE 

 

A partir da verificação das respostas e resultados encontrados, utilizou-se a 

análise de conteúdo de Bardin, a fim de se tecer as interpretações dos dados. Per-

passou-se, assim, pela realização de uma pré-análise de informações, de uma explo-

ração do material selecionado e do tratamento dos resultados, com o intuito de se 

efetivar os processos de interpretação. 

Buscou-se, então, traçar o perfil dos respondentes, por meio da autodeclaração 

étnica e etária – para os docentes e discentes -, além da especificação do período de 

faculdade, apenas para os alunos. Feitas as descrições acerca da contextualização 

dos respondentes, passou-se a indagar variadas questões para compreender a estru-

turação das representações sociais do negro no Curso de Direito escolhido. 

Portanto, a partir do saber comum e das representações firmadas no imaginário 

do grupo eleito acerca das questões étnico-raciais, pôde-se obter um retrato de como 

o fenômeno das representações sociais do negro, no Curso de Direito, se revelou para 

o conjunto de indivíduos participantes. Estabeleceu-se um diálogo entre as vivências 

comunicadas pelos respondentes do Curso em pauta e a base teórica já discutida no 

trabalho em apreço. 

Segundo os ensinamentos de Bardin (2016), foram utilizados os temas como 

unidade de registros e como base para análises, com o objetivo de se estudar as 

opiniões traçadas, os valores estabelecidos e a crenças verificadas, a partir das 

entrevistas realizadas. 

 

5.1 Quanto à imagem que os entrevistados possuem acerca da inserção social do 

negro (a) 

 

5.1.2 Da perspectiva de alunos e de professores 

 

A priori, buscou-se perquirir qual a imagem, com relação à inserção social, os 

entrevistados acreditam que as pessoas têm, em relação ao negro. Nesse sentido, a 

percepção do indivíduo foi delineada a partir de suas experiências objetivas, mas 

construída em seu campo subjetivo, passando a configurar uma forma de 

conhecimento que poderia recriar o que é representado pelo coletivo. 
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Nessa linha de raciocínio, Moscovici (2015) pondera que as pessoas e os 

grupos não constituem receptores passivos, mas que produzem e comunicam suas 

próprias representações, formulando “filosofias” de cunho espontâneo que irão 

impactar as relações sociais em diversas formas de escolhas. Destaca, ainda, que a 

ciência, as ideologias e os acontecimentos irão apenas alimentar o pensamento. Nota-

se, portanto, que há uma interação entre o social e o individual de modo, a se constituir 

intrinsecamente posicionamentos que se desdobram no mundo exterior, seja por uma 

manifestação que prima pela igualdade ou pelo preconceito. 

Dessarte, retrata Crusoé (2004) que o fato das representações sociais 

considerarem o senso comum como um conhecimento verídico, possibilita que sejam 

explicadas práticas que ocorrem no campo educacional, tendo em vista que a 

identificação das representações de professores e alunos acerca de determinado 

objeto, auxilia na compreensão de ideias que se manifestam na sala de aula. Nessa 

direção, Crusoé (2004) menciona que a representação social propicia a interpretação 

do mundo pelo sujeito, interferindo na comunicação e nos comportamentos.  

À vista disso, a partir do questionamento acerca da imagem que os 

entrevistados apresentavam em relação à inserção social do negro, identificaram-se 

categorias que denotam perspectivas sociais: de preconceito, seja ele expresso de 

maneira consciente ou inconsciente; que refletem uma difícil inserção social do negro 

ou obstáculos para tanto, ou ainda uma imagem de igualdade em relação às outras 

etnias. 

 

Quadro 3: A imagem que os entrevistados (discentes) acreditam que a sociedade mantém em 
relação ao negro 

 
 

Tema 
 

 
 

Porcentagem 

 
 

Nº absoluto 

Nº de respondentes, conforme 
a sua autodeclaração étnica 

Brancos Negros Pardos 

Imagem negativa, que denota 
preconceito 

 
40% 

 
10 

 
2 

 
2 

 
6 

Imagem de difícil inserção 
social do negro ou de 
preconceito velado 

 
24% 

 
6 

 
5 

 
1 

 
0 

Imagem de igualdade em 
relação às outras etnias ou de 
não percepção do preconceito 

 

28% 

 

7 

 

1 

 

1 

 

5 

 
Ausência de respostas 

 

8% 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 
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Observa-se que 40% dos alunos respondentes coadunam com a perspectiva 

de que a imagem do negro é marcada pelo preconceito e construída de forma 

negativa, sendo que a maior porcentagem dos discentes entrevistados se insere 

nessa categoria de resposta de uma imagem alicerçada em uma visão não favorável 

para com os negros por parte da sociedade. Depreende-se, ainda, que 24% dos 

respondentes acreditam em uma imagem do negro caracterizada por uma difícil 

inserção social ou por preconceito velado.  

Destaca-se a fala da aluna E, que é negra e visualiza uma imagem de 

preconceito para com essa etnia, bem como retrata a necessidade de muita luta para 

confirmação do valor do negro na sociedade: 

  
 
Para mim, é uma imagem bastante deturpada e negativa, por conta 
dos antecedentes históricos. Por mais que o negro se mostre uma 
pessoa de bem - como um cidadão de bem - esse resquício histórico 
acaba oprimindo-o. Então ele precisa lutar muito para poder confirmar 
o seu valor na sociedade. (ALUNA E, 2017). 

 
 

Ressalte-se a imagem que J, também negro, acredita que a sociedade mantém 

acerca de sua etnia: 

 
 
Então, o negro é visto como um assaltante, um traficante, uma pessoa 
de baixa classe social, uma pessoa que não tem educação, que está 
sempre abaixo de uma pessoa branca. Eu acho que é assim que as 
pessoas enxergam e incluem o negro perante a sociedade, não na sua 
totalidade, uma maior percentagem sim. (ALUNO J, 2018). 
 
 

Por outro lado, nota-se que 28% dos alunos respondentes questionados 

possuem a ideia de que a sociedade mantém uma imagem de igualdade para com os 

negros em relação às outras etnias ou, ainda, têm uma ideia de não perceberem a 

existência de preconceito em suas relações sociais.    

Nesse sentido, a discente R (que se autodeclara parda) pontua: 

 
 
Eu acredito que hoje em dia com as políticas afirmativas, com a 
conscientização da população, hoje tem uma maior aceitação em 
relação ao negro - que não seja nem inferior, nem superior, apenas 
como forma de igualdade. (ALUNA R, 2017). 
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Para essa porcentagem de respondentes, a imagem social dos negros, nos 

dias atuais, está em consonância com a ideia de que vivemos em uma democracia 

racial. Se a realidade do negro, em seu meio social, é de fato de igualdade, torna-se 

despiciendo o investimento para a discussão de questões étnico-raciais no seio 

acadêmico em que isso se vislumbra. Todavia, quando se trata de uma compreensão 

superficial a respeito dessas questões, então o tratamento de tal assunto já se revela 

urgente. 

A esse respeito, Nascimento (2016) traz uma consideração no sentido de que 

a democracia racial está revestida, para o oficialismo brasileiro, de atributos 

intocáveis, uma questão realmente fechada e marcada por um tabu. Assim, a autora 

menciona que a democracia racial é marcada pela artificiosidade, quando só um dos 

elementos detém o poder em todos os níveis político-econômico-sociais: o branco. 

Dessa forma, a referida autora menciona que os brancos controlam os meios de 

informações, o aparelho educacional, formulam os conceitos e os valores do país. 

No que toca à forma divergente de visualização das representações sociais do 

negro, Moscovici (2015) elucida que as representações são sempre complexas e 

dependentes de um sistema de crenças calcadas em valores, costumes e imagens do 

mundo. As representações tratam-se, então, segundo o referido autor, de um 

constante trabalho social, realizado por meio do discurso, de tal forma que cada novo 

fenômeno pode ser reincorporado em referências explicativas familiares e, portanto, 

aceitáveis. 

Nessa linha de pensamento, segue o quadro acerca da questão em pauta 

realizada para os docentes do Curso de Direito em tela: 

 

Quadro 4: A imagem que os entrevistados (docentes) acreditam que a sociedade mantém em 
relação ao negro 

 
 

Tema 

 
 

Porcentagem 

 
 
Nº absoluto 

Nº de respondentes, conforme 
a autodeclaração étnica 

 
Brancos 

 
Pardos 

Imagem inferiorizada ou 
marginalizada 

 
40% 

 
2 

 
1 

 
1 

Não percepção do 
preconceito na faculdade 

 
40% 

 
2 

 
2 

 
0 

Imagem de boa inserção 
social 

 
20% 

 
1 
 

 
0 

 
1 
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No que concerne aos professores respondentes, observa-se que 40% deles 

partilham da ideia de uma imagem social do negro construída de maneira inferiorizada 

ou marginalizada. A respeito do tema, o professor I, que se autodeclara pardo, afirma: 

 
 

Infelizmente e historicamente o negro é visto de uma maneira 
marginalizada. Então, ele, ainda, precisa ter mais entrada nessa 
questão de empregos, ter favorecimentos por causa de um prejuízo já 
de séculos que o negro foi sempre marginalizado. Eu acho que ele 
precisa ter mais inserção, ser mais envolvido, especialmente, nos 
meios de maior remuneração e tal, mas ele, ainda, é bem 
marginalizado. (PROFESSOR I, 2018). 

 
 
A Professora F, que se autodeclara branca, menciona sua opinião com relação 

à concepção que a sociedade apresenta em relação ao negro: “Uma imagem de 

inferioridade, de banditismo”. Verifica-se, entretanto, que, para o professor D, que se 

autodeclara pardo, a imagem que os negros apresentam é de uma boa inserção 

social. 

Há aqueles professores que não apresentam uma percepção do preconceito 

social para com os negros, totalizando uma porcentagem de 40% dos docentes 

entrevistados. Acerca da questão em apreço, o professor C, que se autodeclara 

branco pondera: 

 
 
No âmbito acadêmico jurídico eu acho que há uma boa inserção por 
conta do próprio esclarecimento que os integrantes já têm da norma, 
então a discriminação é menor. Obviamente, temos aí, exemplos no 
próprio STF, a Suprema Corte Brasileira, ondo ocorreu o embate com 
o famoso Ministro Joaquim Barbosa; a gente viu que ele foi 
desrespeitado. Contudo, aqui no nosso meio, é mínimo, né. Eu não 
tenho percebido, nem presenciado nenhum tipo de discriminação. 
(PROFESSOR C, 2018). 

 
 

O preconceito, conforme retratam Munanga e Gomes (2016), apresenta como 

característica principal a inflexibilidade, tendendo esse julgamento prévio ser mantido, 

independente dos fatores que sejam contestados. Dessa feita, considerando que 40% 

do total dos alunos e professores entrevistados acreditam numa imagem social 

marcada pelo preconceito e 24% dos discentes concordam com uma difícil inserção 

social do negro ou preconceito velado para com o mesmo, tem-se que uma 

porcentagem considerável de entrevistados (alunos e professores) visualizam, de 
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maneira direta ou indiretamente, a partir do saber decorrente do cotidiano, uma 

realidade em que se operam dificuldades vivenciadas pelos negros em decorrência 

da sua etnia. 

Dessa forma, se há uma porcentagem expressiva de entrevistados que 

reconhecem a existência do preconceito para com os negros (conforme o quadro 

supracitado) ou seus reflexos de alguma forma em sua inserção social, é porque isso 

merece consideração social para a órbita educacional elegida, uma vez que há de se 

falar em um fenômeno que ocorre na interação entre indivíduo e sociedade, e, que, 

portanto, deve ser tratado nas duas esferas: particular e coletiva, sendo a educação 

um campo que se revela muito salutar para a ocorrência disso, ainda mais, no âmbito 

de formação de futuros juristas. 

A valorização da identidade negra é um processo que carece de atenção no 

campo universitário e não deve ser ignorado no âmbito educacional como um valor 

relegado para fora da sala de aula, uma vez que esta é palco de formação de opiniões 

que podem impactar a vida de muitas pessoas, inclusive, e com grande importância, 

daqueles que serão operadores do Direito. 

 

 

5.2  A percepção do preconceito racial no meio acadêmico jurídico 

 

5.2.1 Acerca do preconceito racial na contemporaneidade no curso de Direito sob a 

perspectiva de alunos e professores 

 

Buscando-se elementos que favoreçam compreender, se ocorreria uma 

realidade de discriminação no campo delineado, bem como verificar as percepções 

de tal situação pelos entrevistados, a partir de suas vivências e do saber pautado no 

dia-a-dia dos estudantes e professores, levantou-se o questionamento se, a partir da 

visão dos respondentes, o preconceito racial perduraria nos dias atuais na faculdade 

de Direito destes. 
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Quadro 5: O preconceito racial, nos dias de hoje, na faculdade de Direito, sob a visão dos 
alunos 

 

 

Tema 

 

 

Porcentagem 

 

 

Nº Absoluto 

Nº de respondentes, conforme a 

autodeclaração étnica 

 

Brancos 

 

Negros 

 

Pardos 

Sim; preconceito velado; 
quantidade estatística 
baixa de negros no Curso 
referido 

 

80% 

 

20 

 

7 

 

3 

 

10 

Não ou nunca presenciou 
situação discriminatória 
para com os negros. 

 

20% 

 

5 

 

3 

 

1 

 

 

1 

 

 

Ensina Munanga (2004) que o racismo constitui uma ideologia que divide a 

humanidade em grupos - a partir de raças, que apresentam características físicas 

hereditárias comuns. Assim, esses traços, por sua vez, passam a servir de suporte 

para características de cunho psicológico, intelectual e moral. O referido autor afirma, 

então, que o racismo não se pauta, meramente, em um grupo definido pelos aspectos 

físicos, mas sim num conjunto de aspectos culturais, a partir de determinadas 

características biológicas - que serão consideradas inferiores, como se as formações 

intelectuais e morais fossem consequências diretas de um perfil biológico. 

Nessa direção, salienta Gomes (2001) que ser negro, no Brasil não se limita a 

um dado biológico, uma vez que se vislumbram reflexos de uma postura política para 

com essa etnia. Dessa forma, para se entender as questões raciais, acerca da etnia 

negra, considera-se a cultura de origem africana, com uma perspectiva de 

ressignificação em nosso país. A compreensão de tais fatores transcende uma análise 

limitada ao aspecto físico, para abarcar uma construção social da imagem do negro 

que abrange uma conjuntura histórica alicerçada em práticas discriminatórias que 

permearam a história e se revelam no presente. 

Nessa linha de pensamento, ao adentrarmos a realidade do cotidiano 

acadêmico dos estudantes e professores do curso de Direito, quando se questionou 

acerca de o preconceito racial perdurar na faculdade de Direito nos dias atuais, infere-

se que 80% dos alunos respondentes acreditam que esse preconceito se mantém: 

seja em virtude de expressarem que a quantidade estatística de negros no seio de 
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sua faculdade é pequena; seja por apenas considerarem o entendimento de que 

existe a discriminação para com a etnia negra, ainda que ocorra de forma velada. 

Destaca-se a fala do respondente K, que se autodeclara pardo, retratando 

como  percebe uma perspectiva discriminatória para com os negros, a partir de suas 

experiências em sala de aula: 

 
 

Ah, a gente vê, às vezes, na sala de aula, durante o dia-a-dia mesmo. 
Na participação na classe, a gente vê que as pessoas não dão tanta 
oportunidade assim para um cara negro - uma pessoa negra – falar, 
por ele ser negro. Isso é nítido, isso fica evidente, quando a pessoa 
negra começa a querer participar e de alguma forma pessoas 
começam a cortar essa participação dele. (ALUNO K, 2018). 
 

 

Pode-se verificar que o preconceito, muitas vezes, se materializa de forma não 

expressa verbalmente, porém contundente em sua materialização. Ainda, que seja 

invisível para muitos, é perceptível aos olhares atentos. Vale também destacar a fala 

de como a discente B, que se autodeclara branca, visualiza a questão do preconceito 

racial no âmbito da faculdade de Direito: 

 
 
É tudo mais doutrinado, todo mundo sabe o que pode e o que não 
pode falar na faculdade, principalmente de Direito, mas o preconceito 
perdura. As pessoas sabem... Todo mundo sabe até onde pode ir para 
que as pessoas não se choquem e até onde não podem, mas o 
preconceito perdura [...]. (ALUNA B, 2017). 

  
 

A fala da aluna N, que se autodeclara branca, reflete acerca da visualização do 

preconceito para com os negros levando em conta as quantidades estatísticas destes 

no seio acadêmico jurídico: 

 
 

Dá para ver muito pela quantidade de negros aqui na faculdade. Aqui 
tem um número bem considerável de negros fazendo Direito, mas se 
você vir em outros lugares [...] são raros os negros que fazem Direito. 
(ALUNA N, 2018). 
 

  
 

Por outro lado, há aqueles que acreditam na ideia de que o preconceito racial 

não acontece em sua faculdade de Direito, numa proporção de 20%, seja por apenas 
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afirmarem tal fato ou por não terem presenciado nenhuma situação de discriminação 

para com a etnia negra. 

Com relação à percepção da questão em comento para os professores, faz-se 

necessário destacar o quadro o abaixo: 

 

Quadro 6: O preconceito racial perdura nos dias de hoje no curso de Direito sob a ótica dos 

docentes 

 

 

Tema 

 

 

Porcentagem 

 

 

Nº absoluto 

Nº de respondentes, 

conforme a 

autodeclaração étnica 

 

Brancos 

 

Pardos 

 
Sim; preconceito sutil, velado ou 
pequeno número de alunos 
negros na Faculdade de Direito. 

 
 

60% 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 

 
Não ou nunca presenciou tal 
situação 

 
40% 

 
2 

 
1 

 
1 

 

No que diz respeito aos professores entrevistados temos uma porcentagem de  

60% destes que acreditam que o preconceito perduraria na faculdade de Direito, em 

virtude de visualizarem uma pequena quantidade estatística de negros no Curso  ou, 

ainda, por acreditarem na existência de um preconceito sutil ou velado. Já 40% dos 

discentes compartilham da ideia de que esse preconceito não ocorreria, seja por 

apenas expressarem essa informação ou ainda por nunca terem presenciado uma 

situação discriminatória. 

Importante mencionar, também, a visão do professor respondente A, que se 

autodeclara branco, acerca do preconceito no ambiente da academia de Direito: 

 
 
[...] a gente observa que o preconceito racial na sociedade em si é 
muito presente de forma velada. Eu penso que talvez exista sim na 
faculdade de Direito, não de forma declarada, mas que sem dúvida 
isso ainda permeia o nosso meio aqui, a essa altura do campeonato, 
né? Nos dias de hoje, eu acho que, ainda sim, não de forma declarada 
mas, talvez, velada. (PROFESSOR A, 2018). 

 
 

Sob outro pensamento, afirma o professor I, que se autodeclara pardo: 
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Na faculdade de Direito eu não presencio e nunca presenciei nada de 
preconceito ou de tratamento que coloque o negro de uma maneira 
clara em posição desprestigiada ou desprivilegiada, mas eu percebo 
que (no cenário jurídico, hoje em dia) eu tenho muitos alunos negros. 
Então, eu acho que isso vai ajudando a formar uma nova mentalidade, 
mais inclusiva e tal. Eu acho que realmente o Direito era mais elitista. 
Hoje em dia, ele já está bem aberto, já está bem acessível para muita 
gente (PROFESSOR I, 2018). 

 
 
Verifica-se, portanto, que tanto o corpo docente, como o discente denotam 

pensamentos de que o preconceito racial perdure na faculdade de Direito, podendo 

ocorrer de forma velada, não sendo, portanto, o caso de um processo de vitimização 

dessa etnia, mas de uma realidade em que os alunos e professores concordam de 

maneira expressiva. Trata-se de uma constatação interessante, tendo em vista 

considerarmos um curso da área de ciências sociais aplicadas, em que tais questões 

poderiam ser veementemente trabalhadas a fim de ter como objetivo a possibilidade 

de se transformarem concepções, a partir da Educação. 

Pontue-se, também que, ao considerarmos o fato de a maioria dos 

respondentes acreditarem que o preconceito perdura no campo acadêmico jurídico, 

pode-se sugerir que se trata de um reflexo da sociedade brasileira e não de um 

contexto específico do Curso, ou do local pesquisado, tendo em vista, que referida 

constatação apenas remontaria a uma realidade brasileira expressa no arcabouço 

doutrinário pesquisado. 

Considerando a seara psicológica, destaca Goleman (2012) que os 

preconceitos são um tipo de aprendizado emocional, sendo possível o reaprendizado. 

Todavia, esclarece o referido autor, que não se deve esperar que as mudanças, em 

relação ao preconceito ou seus efeitos, ocorram em única jornada de treinamento para 

as questões de diversidade, uma vez que isso leva tempo. 

 

 

5.2.2 O Preconceito racial e a representatividade de negros no Ensino Superior 

 

Jaccoud (2009) reafirma que a desigualdade racial, no campo educacional 

brasileiro, configura-se como limitador de oportunidades sociais para os negros, o que 

prejudica a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Observa-se, 

portanto, uma lamentável realidade de desvantagens para os negros na área 
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educacional, em variados aspectos, tais como a taxa de analfabetismo de crianças e 

jovens que não frequentam a escola ser maior para a população negra, além de uma 

taxa mais elevada de repetência e abandono escolar para essa etnia também, 

conforme elucida o referido autor. 

Observa-se, ainda que, quando se trata do Ensino Superior, a situação torna-

se ainda mais crítica, tendo em vista a disparidade no número de brancos e negros 

que cursam o Ensino Superior - já considerando uma parcela reduzida da população  

de jovens brasileiros  que tem acesso a esse nível de escolaridade. Isso pode ser 

verificado, por meio, de uma tabela de taxa líquida de escolarização que o IPEA 

apresenta: 

 
 

Fonte: IBGE/PNAD apud IPEA.  
 

 

A taxa de escolarização líquida leva em consideração a proporção da 

população matriculada no nível de ensino que é considerado adequado, segundo a 

faixa etária, que, no caso do Ensino Superior, compreende de 18 a 24 anos. 

Depreende-se da tabela, que, em 1995, a taxa de escolarização líquida para brancos 

era de 9,1, ao passo que, em 2015, saltou para 25, para essa etnia. Ao passo que 

para os negros era de 2, em 1995 e 12,5, em 2015. É notório que a taxa de 

escolarização líquida para negros, no âmbito do Ensino Superior, é ainda muito aquém 

à dos brancos, tendo em vista que representa a metade no ano de 2015. 
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Vale pontuar, também, a concepção da aluna M, que se autodeclara branca, a 

respeito do modo como ela visualiza a materialização do preconceito para com os 

negros no ambiente acadêmico: 

 
 
Olha, até então, não diria que tem um preconceito explícito, porque 
nem tem a presença negra, entendeu? Na minha sala, por exemplo, 
não têm negros, na outra sala do primeiro ano que eu conheço, não 
têm e os negros que têm são poucos. Até onde eu sei, eles não sofrem 
preconceito, mas a maioria nem chegou aqui, entendeu? (ALUNA M, 
2017). 

 
 
À vista disso, observa-se que a porcentagem de negros, no Ensino Superior, já 

é insatisfatória em contornos gerais, conforme esposado, sendo que no Curso de 

Direito está bem abaixo de uma perspectiva equânime para com as outras etnias, o 

que é, também, exemplificado pela fala da respondente M.  

Interessante perceber que onde a representação social é baixa e opera a 

dificuldade de reconhecer determinada categoria em uma perspectiva existente, nota-

se que a possibilidade de se detectar o preconceito pode se tornar mais comprometida 

e, nesse viés, aquele problema que não se discute floresce de maneira mais fértil. Isso 

parece estar mais clarividente ao analisarmos o que M expõe acerca da dificuldade 

em se verificar a existência do preconceito em sua sala de aula, ante a ausência de 

representação do negro em sua realidade estudantil. 

 

 

5.3 A imagem que os negros têm a respeito de si mesmos 

 

A formação da imagem do negro no universo ideativo social deve abarcar um 

processo de reconstrução histórica que se alicerça em uma trajetória de muitas lutas, 

dores e conquistas. Nesse sentido, quando o negro é conscientizado da conjuntura 

histórica e social que envolve a sua etnia, tem-se o favorecimento para ele de uma 

maior compreensão acerca de sua identidade étnica e também da diversidade e seus 

reflexos nas relações sociais. 

A democracia racial se revela em nosso país de forma a manter um discurso 

que prega a igualdade de raças, mas que, ainda, muito tem a melhorar quando se fala 

no respeito às diferenças. Munanga (1999) destaca que o Brasil apresenta uma 
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espécie de racismo peculiar, marcado pela manutenção de uma estrutura racista sem 

hostilidades consideravelmente abertas, como se percebe em outros países. 

Quando a questão diz respeito à construção da identidade negra, vale a pena 

trazer a lume, a importância da desconstrução social de uma imagem calcada em um 

estereótipo negativo, a fim de se afirmar uma imagem límpida de conotações 

negativas que, por vezes, perpassam o imaginário social quando o assunto é a 

representação social do negro. Nesse raciocínio, vale pontuar o que Souza (1983) 

descreveu acerca da perspectiva de ser negro: 

 
 

Ser negro é, além disso, tomar consciência do processo ideológico  
que,através de um discurso mítico  acerca de si, engendra  uma  
estrutura  de  desconhecimento  que  o aprisiona numa imagem 
alienada, na qual se reconhece. Ser negro  é  tomar  posse  dessa  
consciência  e  criar  uma nova consciência que reassegure o respeito 
às diferenças e que reafirme uma dignidade alheia a qualquer nível de 
exploração.  Assim,  ser  negro  não  é  uma  condição  dada, a priori. 
É um vir a ser. Ser negro é tornar-se negro. 
 
 

Nessa ótica, buscou-se questionar aos respondentes sobre a imagem que 

estes acreditavam que os negros mantinham em relação a si mesmos em virtude da 

cor de pele que possuíam - retratando se os afrodescendentes apresentavam uma 

perspectiva negativa ou positiva sobre eles mesmos, a partir dos saberes advindos 

das relações cotidianas dos alunos e dos professores, no âmbito acadêmico. 

 

 

5.3.1 Da perspectiva dos discentes acerca da autoimagem dos negros 

 

Segue abaixo a tabela que expressa as respostas dos alunos para o 

questionamento a seguir: você (discente) acredita que os negros mantêm alguma 

imagem positiva ou negativa, a respeito de si mesmos, em decorrência da cor da pele? 
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Quadro 7: A auto-imagem que os negros apresentam, considerando a sua cor de pele, sob a 

perspectiva dos alunos 

 
Tema 

 
Porcentagem 

 
Número 
absoluto 

Nº de respondentes, conforme 
a autodeclaração étnica 

 
Brancos 

 
Negros 

 
Pardos 

Auto-imagem negativa dos 
negros, em relação à sua cor 
de pele 

 
 

24% 

 
 
6 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
2 

Auto-imagem positiva dos 
negros em relação à cor de sua 
pele 

 
20% 

 
5 

 
1 

 
1 

 
3 

Muito relativo, dependendo da 
pessoa 

 
28% 

 
7 

 
3 

 
2 

 
2 

Imagem neutra, que não reflita 
positividade ou negatividade 

 
8% 

 
2 

 
1 

 
0 

 
1 

A cor seria um escape para a 
vitimização 

 
12% 

 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
Respostas vagas 
 

 
8% 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 

 

Passa-se a analisar as respostas proferidas e suas implicações, a partir das 

categorias obtidas. 

Quando se indaga acerca da imagem que o negro apresenta de si mesmo, 24% 

acreditam que o negro mantém uma autoimagem negativa, sendo que 28% visualizam 

que se trata de uma questão muito peculiar a depender do próprio indivíduo.  Vale 

ressaltar a fala de alguns alunos entrevistados (sendo que a respondente M se 

autodeclara branca e o G, pardo): 

 
 
A imagem é negativa, entendeu? A sociedade relaciona o negro à 
pobreza, a subúrbio, à parte periférica, ao inferior. (ALUNA M, 2017). 
 
 
Os negros têm sim uma visão negativa, porque querendo ou não a 
nossa sociedade é um pouco racista e tem aquele racismo velado, 
sabe? A gente vê que para o negro é mais complicado. Por exemplo, 
as comparações: ‘pega, ladrão’, ‘corre que é neguinho’. Tudo isso para 
nós pode não fazer sentido, mas para o negro faz. Entendeu? A forma 
como ele é seguido no shopping ou numa loja. Isso, ele traz para 
dentro dele e acaba se tornando um processo intrínseco.                   
Então, eu acho que o negro traz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
essa figura negativa dele próprio. (ALUNO G, 2018). 
 
 



64 

Vale trazer a fala da respondente N, que se autodeclara branca, quando 

indagada acerca de como ela visualizava a questão em pauta: 

 
  

Engraçado, eu acho que vai muito da criação, do que foi passado para 
os negros sobre a ‘raça’ deles ou ao meio em que eles viveram ou 
como as pessoas que estavam em seu redor tratavam isso com eles. 
Mas, por exemplo, meu colega de classe é super confiante -  ao que 
transparece, ele é tranquilo quanto à raça e à cor de pele dele. (ALUNA 
N, 2017). 
 

 

Quando questionados acerca da imagem que os negros mantêm com relação 

a si mesmos, 20% dos alunos respondentes acreditam que se trata de uma construção 

positiva, apresentando a perspectiva de que os negros lidam de maneira salutar com 

a sua cor. Observa-se que ainda é uma porcentagem baixa e que esse número 

poderia ser melhorado, a partir do universo educacional, abarcando o contexto do 

Ensino Superior.  

No universo dos respondentes, há, ainda, uma porcentagem de 8% de alunos 

respondentes que defendem a ideia de que o negro apresenta uma imagem neutra 

acerca de si mesmo, de maneira que a tonalidade de pele não influenciaria o 

pensamento desse grupo étnico-racial, a respeito de si mesmos. Uma porcentagem 

de 12% de discentes entrevistados acredita que a cor possa ser utilizada como uma 

espécie de escape para a defesa de uma perspectiva de vitimização.  

Todavia, as estatísticas trazidas de fontes como IPEA, eleitas em algumas 

esferas fundamentais para a análise da questão no presente trabalho, por si mesmas 

denotam o tratamento que os negros têm recebido de maneira histórica e revelam 

uma constante luta dessa parcela populacional pela busca de uma igualdade efetiva, 

tendo em vista que tais fatores interferem direta ou indiretamente em sua construção 

identitária. Dessa forma, passa-se a retratar indicadores estatísticos relevantes para 

a questão.  

 

5.3.2 Alguns indicadores estatísticos que envolvem as relações étnicas 

 

É oportuno apontar o que Dias (2017) menciona acerca da diferença de opor-

tunidades de mobilidade social para os negros, sendo que o racismo é manifestado 

por meio da pobreza, da não-cidadania. Nesse sentido a referida autora menciona que 
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a prática discriminatória sistemática para com os negros influencia as aspirações des-

tes para aquilo que é culturalmente imposto, fazendo com que os afrodescendentes 

tendam a buscar um lugar de subalternidade, historicamente relegado a eles. 

Silva (2013) ressalta que o debate acerca das desigualdades raciais e das 

política públicas que versam sobre promoção de igualdade tem ganhado força na 

sociedade. Ocorre que diante de uma população tão significativa faz-se necessária a 

atenção social para as questões étnico-raciais, em busca da justiça social e de 

alternativas que minimizem os nefastos danos causados a essa parcela populacional. 

Saliente-se, então, que os aspectos numéricos ligados a relações raciais, quando se 

menciona o universo populacional, corroboram para compreender a amplitude de se 

trabalhar com a identidade negra. 

Torna-se relevante lançar mão de alguns indicadores estatísticos. Segue 

abaixo a tabela que versa sobre a população brasileira por cor, abrangendo o período 

de 1995 a 2015: 

 

 

Fonte: IBGE/PNAD apud IPEA. 

1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015

Brasil 151.902.873 153.998.898 156.111.573 158.215.672 164.115.796 172.720.466 175.063.280 177.353.116 183.427.005 185.638.534 187.847.863 189.915.197 191.867.924 193.933.879 197.825.297 199.682.426 201.462.680 203.190.039 204.855.655

Norte 7.227.412 7.438.755 7.643.107 7.860.690 8.432.205 9.908.002 10.180.318 10.449.555 14.569.146 14.866.401 15.162.160 15.443.834 15.712.098 15.984.249 16.528.465 16.785.283 17.039.902 17.284.768 17.523.777

Nordeste 44.457.916 44.940.376 45.441.656 45.922.468 47.426.103 49.723.251 50.346.655 50.949.369 51.529.146 52.089.991 52.640.043 53.149.970 53.635.513 54.135.056 55.044.004 55.474.324 55.877.014 56.269.744 56.640.710

Sudeste 66.485.571 67.374.265 68.272.806 69.161.882 71.823.769 75.147.671 76.064.602 76.953.271 77.809.702 78.649.826 79.495.233 80.284.415 81.004.686 81.790.842 83.273.915 83.974.487 84.644.536 85.290.488 85.911.712

Sul 23.340.601 23.634.942 23.931.331 24.223.412 24.928.966 25.768.248 26.054.844 26.336.381 26.611.721 26.882.038 27.152.606 27.403.642 27.650.219 27.913.951 28.397.237 28.632.566 28.857.954 29.077.184 29.290.154

Centro-Oeste 10.391.373 10.610.560 10.822.673 11.047.220 11.504.753 12.173.294 12.416.861 12.664.540 12.907.290 13.150.278 13.397.821 13.633.336 13.865.408 14.109.781 14.581.676 14.815.766 15.043.274 15.267.855 15.489.302

Brasil 82.786.996 85.313.774 84.900.699 85.450.823 88.624.992 92.047.586 93.176.899 92.159.324 93.996.508 92.303.971 93.024.904 93.406.404 93.049.449 93.622.991 94.571.582 92.414.551 93.202.116 92.405.543 92.635.691

Norte 2.039.533 2.077.548 2.121.811 2.253.334 2.372.654 2.733.800 2.814.590 2.755.115 3.472.420 3.525.330 3.575.538 3.738.527 3.564.605 3.738.946 3.889.068 3.717.638 3.853.776 3.819.430 3.710.572

Nordeste 12.370.697 13.742.971 13.255.221 13.645.628 14.118.086 14.644.396 15.219.628 14.550.649 15.310.429 15.351.654 15.332.469 15.643.627 15.716.864 15.630.665 15.903.158 15.365.100 15.313.159 15.180.672 14.945.889

Sudeste 43.695.557 44.083.039 44.302.004 44.289.305 45.967.136 47.693.333 48.048.205 47.741.850 47.616.804 45.990.085 46.748.768 46.855.099 46.135.671 46.444.868 46.401.879 45.258.113 45.927.766 45.221.219 45.413.698

Sul 19.663.172 20.283.647 20.058.133 20.084.576 20.854.704 21.639.583 21.554.306 21.665.966 22.036.591 21.709.002 21.609.535 21.559.549 21.772.121 21.919.846 22.093.735 21.995.165 22.034.643 22.094.034 22.465.661

Centro-Oeste 5.018.037 5.126.569 5.163.530 5.177.980 5.312.412 5.336.474 5.540.170 5.445.744 5.560.264 5.727.900 5.758.594 5.609.602 5.860.188 5.888.666 6.283.742 6.078.535 6.072.772 6.090.188 6.099.871

Brasil 7.481.957 9.179.039 8.133.673 9.005.764 8.854.686 9.779.872 9.838.071 10.523.651 10.857.522 11.660.369 12.984.632 14.195.913 13.104.033 13.360.225 16.266.574 15.862.257 16.056.818 17.430.338 18.153.254

Norte 134.545 289.545 164.893 174.916 196.009 342.824 474.229 411.244 604.049 566.613 939.085 855.405 804.916 739.127 1.096.576 1.040.268 1.269.075 1.199.671 1.227.356

Nordeste 2.113.413 2.750.654 2.312.505 2.636.363 2.654.098 3.040.217 2.761.444 3.285.979 3.279.074 3.683.298 4.149.927 4.531.348 4.246.051 4.371.440 5.808.130 5.208.561 5.354.367 5.928.094 6.237.968

Sudeste 4.337.060 4.982.144 4.536.698 5.053.853 4.840.314 5.083.301 5.119.003 5.283.902 5.431.782 5.700.080 6.145.669 6.741.272 6.185.939 6.313.207 7.109.527 7.437.266 7.253.394 7.835.470 8.326.692

Sul 622.594 736.735 784.237 734.405 757.472 869.161 953.549 970.944 913.598 965.507 986.774 1.173.489 968.431 992.334 1.140.564 1.143.906 1.153.540 1.236.765 1.146.097

Centro-Oeste 274.345 419.961 335.340 406.227 406.793 444.369 529.846 571.582 629.019 744.871 763.177 894.399 898.696 944.117 1.111.777 1.032.256 1.026.442 1.230.338 1.215.141

Brasil 60.740.011 58.605.653 62.252.713 62.554.751 65.607.606 69.870.668 70.974.121 73.560.210 77.498.519 80.435.908 80.403.012 80.738.144 84.054.375 85.619.873 85.088.721 89.776.808 90.567.159 91.530.577 92.309.991

Norte 5.023.821 5.020.800 5.332.629 5.383.524 5.775.963 6.801.099 6.849.105 7.233.513 10.430.707 10.682.386 10.539.310 10.607.668 11.192.650 11.431.424 11.201.941 11.770.652 11.611.649 11.984.453 12.310.448

Nordeste 29.870.071 28.287.632 29.744.761 29.532.227 30.575.985 31.881.873 32.142.618 32.898.458 32.737.928 32.879.402 32.913.944 32.703.166 33.346.036 33.963.534 32.892.342 34.631.668 34.860.469 34.853.659 35.126.652

Sudeste 17.861.118 17.848.637 18.976.565 19.032.405 20.423.649 21.774.425 22.358.085 23.332.974 24.176.846 26.276.842 25.820.904 25.996.185 27.860.928 28.269.726 29.014.635 30.502.123 30.807.523 31.375.591 31.367.896

Sul 2.935.306 2.500.904 2.967.086 3.268.049 3.141.874 3.124.131 3.406.571 3.541.481 3.538.621 4.035.657 4.363.027 4.487.159 4.688.418 4.812.145 4.950.324 5.284.220 5.459.137 5.503.616 5.448.675

Centro-Oeste 5.049.695 4.947.680 5.231.672 5.338.546 5.690.135 6.289.140 6.217.742 6.553.784 6.614.417 6.561.621 6.765.827 6.943.966 6.966.343 7.143.044 7.029.479 7.588.145 7.828.381 7.813.258 8.056.320

Brasil 732.444 650.787 604.923 841.444 758.240 796.961 757.041 774.668 765.581 880.815 915.832 1.022.036 1.116.626 900.350 1.104.824 1.031.978 947.423 1.003.420 968.027

Norte 12.285 36.440 13.229 18.570 14.689 18.327 21.912 26.599 31.121 45.691 47.943 170.541 80.516 28.331 78.155 50.680 54.201 32.218 34.341

Nordeste 34.953 51.069 43.685 42.113 39.616 99.387 115.347 113.015 94.808 73.312 99.294 124.851 174.964 64.895 215.877 106.384 134.971 64.650 80.144

Sudeste 570.221 414.921 417.839 642.036 539.953 530.549 457.998 487.953 487.880 586.216 599.232 529.788 671.028 612.513 572.432 648.925 531.724 663.420 614.199

Sul 96.887 84.882 84.672 83.183 121.667 96.063 96.743 98.605 89.462 116.582 117.797 106.803 134.433 123.072 132.518 158.138 150.435 166.310 154.760

Centro-Oeste 18.098 63.475 45.498 55.542 42.315 52.635 65.041 48.496 62.310 59.014 51.566 90.053 55.685 71.539 105.842 67.851 76.092 76.822 84.583

Brasil 161.465 249.645 219.565 362.890 270.272 225.379 317.148 335.263 308.875 357.471 519.483 552.700 543.441 430.440 793.596 596.832 689.164 820.161 788.692

Norte 17.228 14.422 10.545 30.346 72.890 11.952 20.482 23.084 30.849 46.381 60.284 71.693 69.411 46.421 262.725 206.045 251.201 248.996 241.060

Nordeste 68.782 108.050 85.484 66.137 38.318 57.378 107.618 101.268 106.907 102.325 144.409 146.978 151.598 104.522 224.497 162.611 214.048 242.669 250.057

Sudeste 21.615 45.524 39.700 144.283 52.717 66.063 81.311 106.592 96.390 96.603 180.660 162.071 151.120 150.528 175.442 128.060 124.129 194.788 189.227

Sul 22.642 28.774 37.203 53.199 53.249 39.310 43.675 59.385 33.449 55.290 75.473 76.642 86.816 66.554 80.096 51.137 60.199 76.459 74.961

Centro-Oeste 31.198 52.875 46.633 68.925 53.098 50.676 64.062 44.934 41.280 56.872 58.657 95.316 84.496 62.415 50.836 48.979 39.587 57.249 33.387

População residente segundo cor/raça - Brasil e Regiões, 1995 a 2015

Total

Branca

Preta

Parda

Amarela

Indígena

Cor/Raça Região
Ano
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Conforme a tabela de dados supracitada, verifica-se, a partir do IPEA, que a 

população brasileira, para ano de 2015, totalizou um número de 204.855.655 de 

pessoas, das quais 18.153.254 são pretos e 92.309.991 são pardos. Nota-se, 

portanto, que ao considerarmos como negros, os pretos e pardos, temos um conjunto 

populacional que perfaz mais de cinquenta por cento da população brasileira. Estudar 

a identidade do negro é abarcar uma análise que diz respeito à maioria do povo 

brasileiro. 

Vale ressaltar a tabela de elaboração do IPEA/DISOC, que retrata o rendimento 

médio mensal no trabalho da população ocupada de 16 anos ou mais de idade, abran-

gendo o critério de cor e raça do Brasil e Regiões, no período de 1995 a 2015: 

 

 
 
Fonte: IBGE/PNAD apud IPEA. 

 

A tabela acima revela que, para o ano de 2015, o rendimento total médio da 

população ocupada de dezesseis anos ou mais totaliza uma importância de R$ 

1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015

Total 1.397,2 1.454,5 1.437,8 1.423,6 1.312,0 1.394,3 1.274,5 1.184,9 1.181,4 1.223,6 1.321,9 1.372,2 1.404,2 1.443,9 1.591,9 1.683,5 1.749,9 1.757,4 1.686,8

Administração Pública 2.322,8 2.377,8 2.444,3 2.487,6 2.447,4 4.561,9 2.378,5 2.159,9 2.241,7 2.282,4 2.544,2 2.636,0 2.690,2 2.832,1 2.900,7 2.903,6 3.091,9 3.220,2 3.192,1

Agrícola 464,3 496,8 466,4 442,5 418,8 1.564,8 442,2 440,5 460,4 462,2 485,4 515,0 544,9 554,8 641,4 675,8 711,4 676,5 699,5

Comércio 1.634,4 1.716,6 1.657,5 1.581,8 1.455,0 649,0 1.358,4 1.212,2 1.230,6 1.275,1 1.364,9 1.407,4 1.434,4 1.407,7 1.539,3 1.611,1 1.650,3 1.663,1 1.532,7

Indústria 1.875,9 1.831,1 1.839,0 1.821,2 1.634,5 922,1 1.480,3 1.401,6 1.363,4 1.401,7 1.524,9 1.545,9 1.569,7 1.616,0 1.721,0 1.815,8 1.853,6 1.886,9 1.797,6

Construção Civil 1.358,7 1.313,3 1.314,6 1.264,2 1.136,3 2.403,8 1.109,1 1.007,4 1.003,1 1.095,3 1.142,6 1.208,1 1.244,4 1.259,7 1.444,4 1.601,5 1.643,4 1.633,6 1.569,9

Serviços Auxiliares 2.630,6 2.683,4 2.775,5 2.710,1 2.449,3 423,9 1.450,2 1.320,2 1.401,7 1.373,0 1.447,1 1.547,1 1.526,7 1.576,3 1.613,4 1.713,5 1.747,1 1.718,0 1.607,5

Serviços Sociais 1.844,5 1.887,5 1.880,6 1.933,1 1.841,4 1.225,9 1.178,9 1.134,6 1.125,8 1.168,7 1.258,4 1.279,6 1.325,2 1.372,5 1.518,0 1.619,7 1.730,4 1.747,6 1.723,3

Outras Atividades 1.172,5 1.260,1 1.203,7 1.158,2 1.096,2 252,6 1.970,7 1.823,6 1.708,2 1.829,0 1.909,7 1.956,5 1.942,1 2.034,9 2.298,6 2.357,7 2.482,0 2.479,4 2.320,1

Total 1.809,6 1.878,8 1.879,4 1.860,7 1.705,5 1.797,5 1.648,6 1.552,3 1.532,3 1.600,1 1.731,2 1.780,1 1.814,1 1.844,3 2.020,0 2.172,2 2.259,1 2.267,2 2.176,2

Administração Pública 2.825,2 2.871,6 2.933,8 2.968,8 2.916,9 5.084,1 2.803,0 2.572,2 2.662,4 2.721,6 3.054,7 3.144,0 3.189,3 3.304,6 3.512,6 3.545,0 3.685,7 3.850,5 3.789,7

Agrícola 624,5 689,6 659,9 618,3 580,5 1.834,7 620,6 647,2 664,5 665,4 714,0 740,6 769,3 794,6 940,5 1.036,4 1.089,7 983,2 1.092,1

Comércio 1.973,0 2.072,4 2.014,7 1.929,9 1.768,3 752,2 1.655,8 1.480,6 1.498,5 1.560,7 1.658,9 1.713,0 1.746,1 1.705,7 1.825,9 1.963,6 1.994,7 2.029,3 1.855,2

Indústria 2.281,1 2.198,3 2.233,3 2.215,7 1.978,3 1.202,5 1.794,1 1.711,8 1.636,9 1.707,8 1.889,5 1.872,4 1.909,0 1.931,6 2.051,7 2.157,1 2.212,0 2.262,6 2.143,1

Construção Civil 1.701,7 1.635,0 1.646,6 1.630,5 1.424,2 2.755,9 1.373,6 1.269,9 1.246,2 1.394,1 1.445,8 1.590,7 1.581,5 1.540,1 1.777,0 2.066,6 2.116,5 2.017,9 2.007,5

Serviços Auxiliares 3.112,5 3.150,0 3.339,0 3.248,2 2.922,4 467,6 1.752,3 1.589,3 1.744,5 1.663,7 1.740,5 1.868,8 1.843,1 1.944,2 1.902,2 2.096,8 2.099,5 2.070,1 1.921,1

Serviços Sociais 2.255,3 2.292,4 2.261,0 2.321,2 2.210,1 1.613,8 1.527,1 1.496,6 1.446,0 1.530,0 1.634,1 1.654,4 1.731,1 1.772,5 1.933,3 2.070,6 2.249,9 2.266,8 2.206,6

Outras Atividades 1.489,0 1.616,5 1.540,4 1.485,3 1.397,6 275,7 2.445,9 2.294,6 2.125,7 2.315,8 2.418,3 2.447,4 2.443,8 2.473,1 2.821,8 2.962,5 3.105,0 3.162,7 2.945,1

Total 864,1 889,2 874,5 870,5 813,3 890,0 820,2 756,8 788,3 825,9 891,3 950,7 997,4 1.050,1 1.177,4 1.237,8 1.291,3 1.316,6 1.266,8

Administração Pública 1.605,7 1.625,0 1.705,1 1.757,2 1.719,1 2.914,5 1.766,7 1.624,8 1.713,6 1.740,4 1.919,0 1.998,7 2.120,8 2.294,2 2.218,7 2.240,6 2.483,4 2.584,5 2.588,1

Agrícola 325,3 330,1 310,1 301,3 287,0 1.125,0 304,7 291,9 319,6 328,2 337,1 368,8 400,4 406,3 453,2 466,1 502,7 500,4 485,6

Comércio 1.077,3 1.124,5 1.073,0 1.007,7 948,5 382,1 931,6 842,4 871,0 910,1 993,1 1.029,9 1.068,4 1.071,1 1.220,5 1.254,7 1.300,7 1.315,3 1.240,5

Indústria 1.183,8 1.182,3 1.167,9 1.175,8 1.065,5 668,6 983,7 924,0 958,1 998,7 1.050,3 1.131,7 1.159,2 1.223,2 1.323,4 1.415,2 1.453,7 1.484,1 1.422,1

Construção Civil 1.046,7 1.002,7 1.023,1 935,8 886,4 1.824,5 885,5 792,2 813,0 870,9 926,1 953,1 1.022,1 1.074,7 1.239,0 1.333,9 1.368,6 1.427,9 1.325,8

Serviços Auxiliares 1.677,8 1.732,1 1.675,9 1.688,5 1.553,9 390,7 1.041,7 971,5 962,7 1.023,7 1.111,9 1.204,6 1.203,4 1.190,4 1.327,7 1.371,0 1.429,8 1.409,8 1.347,9

Serviços Sociais 1.131,2 1.162,7 1.191,1 1.219,7 1.185,1 780,1 762,3 714,1 762,8 791,4 860,1 890,4 925,3 980,5 1.120,8 1.203,1 1.250,8 1.293,9 1.286,4

Outras Atividades 782,5 810,9 798,8 781,4 735,8 232,5 1.170,8 1.056,2 1.092,9 1.143,6 1.181,2 1.266,3 1.276,2 1.465,4 1.595,5 1.593,7 1.667,8 1.656,0 1.567,9

Negra

Cor/Raça Setor de Atividade
Total

Total

Branca
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1.686,80, ao passo que a renda média mensal da população negra está abaixo do 

parâmetro geral, com um valor de R$ 1.266,80. Já para a população branca, o 

rendimento mensal está acima da média no valor de R$ 2.176,20. 

Quando se tece uma análise sobre a distribuição de renda para os negros em 

relação à população brasileira, os indicadores demonstram que muito precisa ser feito, 

a fim de se ampliar as oportunidades de ascensão financeira para essa parcela popu-

lacional.  A questão pecuniária afeta de forma capital o acesso à educação, à saúde, 

ao lazer e a tantos outros direitos sociais que auxiliam na construção identitária dos 

indivíduos. 

Vale citar o pensamento que a discente Y, que se autodeclara branca, 

expressou, acerca da maneira como ela visualiza que oportunidades podem ser 

mitigadas em razão da questão étnico-racial: 

 
 
[...] Em vários lugares onde você vai conseguir emprego, por exemplo, 
a primeira coisa que eles notam é a aparência. É como se eles 
tivessem o padrão, assim, para contratar a pessoa, a cor da pele, o 
cabelo, que se não atendidos deixariam a pessoa inferior, como se 
não tivesse valor ali para eles. (ALUNA Y, 2017). 
 
 

Verifica-se que, não apenas no fator das estatísticas, mas no campo do imagi-

nário social, muitas vezes são estabelecidos padrões e estereótipos, que geram se-

gregação. Isso, lamentavelmente, é notado até mesmo na infância e afeta a constru-

ção identitária do indivíduo de maneira profunda. A exemplo a respondente S, que se 

autodeclara parda, relatou: 

 
 

Eu tenho um irmão adotivo que ele é negro e uma vez ele chegou da 
escola dizendo assim: “Mana, eu queria ser branco”. Aí eu falei assim: 
“Por quê?”. “Porque eles falam demais de mim, da minha cor de pele; 
às vezes, eles me excluem”. (ALUNA S, 2017). 

 
 
No aspecto educacional, os negros também ocupam uma situação desfavorá-

vel, segundo as estatísticas que abarcam dados do IBGE/PNAD, conforme a tabela já 

citada no presente trabalho, para o âmbito do Ensino Superior. Impende ainda, des-

tacar a tabela abaixo, que retrata o índice de analfabetismo conforme a cor/raça, en-

volvendo a população brasileira de idade de mais de quinze anos: 
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Região Cor/Raça 
  

2011 2012 2013 2014 2015 

Brasil 

Total 12.904.190 13.262.493 13.231.714 13.062.355 12.771.640 

Branca 3.884.724 3.838.831 3.806.153 3.699.395 3.610.111 

Negra 9.019.466 9.423.662 9.425.561 9.362.960 9.161.529 

Norte 

Total 1.149.652 1.156.577 1.132.040 1.088.184 1.141.478 

Branca 197.505 182.972 177.650 174.992 171.710 

Negra 952.147 973.605 954.390 913.192 969.768 

Nordeste 

Total 6.814.947 7.182.965 7.083.870 7.078.345 6.971.852 

Branca 1.561.751 1.552.751 1.521.797 1.487.700 1.506.952 

Negra 5.253.196 5.630.214 5.562.073 5.590.645 5.464.900 

Sudeste 

Total 3.140.514 3.174.516 3.218.053 3.117.971 2.999.889 

Branca 1.225.325 1.264.723 1.249.570 1.218.675 1.137.625 

Negra 1.915.189 1.909.793 1.968.483 1.899.296 1.862.264 

Sul 

Total 1.098.873 989.902 1.040.640 1.018.827 975.406 

Branca 677.886 613.154 632.881 608.327 589.232 

Negra 420.987 376.748 407.759 410.500 386.174 

Centro-
Oeste 

Total 700.204 758.533 757.111 759.028 683.015 

Branca 222.257 225.231 224.255 209.701 204.592 

Negra 477.947 533.302 532.856 549.327 478.423 

 
Fonte: IBGE/PNAD apud IPEA (adaptada). 

 

Tomando-se como referência os dados trazidos pela tabela acima, para o ano 

de 2015, considerando-se um total de 12.771.640 pessoas analfabetas no Brasil, tem-

se um número de 3.610.111, para a população branca e de 9.161.529, para a 

população negra. Pode-se notar que a educação brasileira requer, em caráter de 

urgência, a reparação histórica de descaso para com a etnia negra.  

Quando se pensa na contribuição cultural dos negros, é notório que a 

colaboração dessa etnia é de valor inestimável para a construção de nosso país. 

Trata-se de uma etnia que tem lutado contra a desigualdade e a discriminação, da 

qual podemos citar nomes de grande impacto em nosso país, como o de Abdias 

Nascimento, Carolina de Jesus, Castro Alves, Gilberto Gil, Lélia Gonzaléz e tantos 

outros que se destacaram e tiveram um impacto social tão relevante e enriquecedor 

para o Brasil.  

Os reflexos estatísticos acerca da etnia negra, por vezes, são sentidos no 

espaço universitário, até mesmo para a constituição das representações sociais. 

Dessa forma, a fim de se buscar uma situação de igualdade no campo educacional 

no âmbito do Ensino Superior, muito já tem sido feito, como as políticas de ações 
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afirmativas, mas é necessário se trabalhar a desconstrução de representações sociais 

negativas acerca da referida etnia, como uma forma de se oportunizar o rompimento 

de preconceitos arraigados que muitas pessoas carregam em virtude de um estigma 

social e dos quais não se encontram, às vezes, nem sequer conscientes. 

Promover o silenciamento diante das questões étnico-raciais, na seara 

acadêmica, é deixar de ganhar um enriquecimento cultural com um povo que tanto 

tem a somar com uma cultura de luta, de força e de resiliência. 

 

 

5.3.3 Da perspectiva dos docentes acerca da autoimagem dos negros 

 

Ao indagar os professores acerca da imagem que o negro apresenta de si 

mesmo em virtude da cor da pele, na perspectiva dos entrevistados, pôde-se verificar 

que a maior parte dos respondentes (60%) acredita que essa imagem é negativa, 

conforme segue o quadro abaixo: 

 

Quadro 8: A auto-imagem que os negros apresentam, considerando a sua cor de pele 

 
 

Tema 

 
 

Porcentagem 

 
 

Número 
absoluto 

Nº de respondentes, 
conforme a autodeclaração 
étnica 

 
Brancos 

 
Pardos 

 
Auto-imagem: negativa ou 
marginalizada dos negros, em 
relação à sua cor de pele,  
 

 
60% 

 

 
3 

 
2 

 
1 

 
Auto-imagem positiva dos negros 
em relação à cor de sua pele 

 
20% 

 

 
1 
 

 
0 

 
1 

 
Relativo; depende da carga de 
educação que o negro recebeu 

 
20% 

 
1 

 
1 

 
0 

 

 

 

O professor I, que se autodeclara pardo, afirmou acerca da autoimagem dos 

afrodescendentes: 

 
 
O que eu vejo, às vezes é realmente, uma auto-imagem muito rasteira 
[...]. Eu tenho alunos negros que são altamente destacados e 
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compreendem seu valor intelectual, seu valor acadêmico e tal. Mas, 
eu consigo pensar em alunos, aqui, que se veem marginalizados ou 
eles mesmos não encontram o valor que eles têm, apesar de os outros 
verem, eles não conseguem ver o seu valor. (PROFESSOR I, 2018). 
 
 

 

Já professor C, que se autodeclara branco, defende a ideia de que a 

autoimagem do negro está relacionada com a perspectiva educacional recebida por 

esse indivíduo, passando a integrar o tema de uma imagem relativa, ao expressar: 

“Isso está relacionado com a carga de educação que o negro recebeu, Pouca 

educação, mais preconceito e ele se coloca num patamar inferior àquele que ele 

deveria estar” (PROFESSOR C, 2018). Verifica-se, ainda, que um professor apresenta 

a ideia de que autoimagem do negro, para ele, ocorre de maneira positiva, retratando 

que percebe que o negro se visualiza de maneira “tranquila”. 

Quando se fala na construção da imagem do negro acerca de si próprio, como 

sendo negativa ou positiva, vale trazer o pensamento de Spink (1993), ao mencionar 

que, na representação social, o indivíduo não se enquadra como um produtor 

meramente independente, assim como não é apenas um fruto de uma determinação 

social. Desse modo, para se entender como uma classe de pessoa alicerça seu 

pensamento, não se pode olvidar do contexto social, econômico, escolar e político que 

envolve a classe elegida. 

Não se pode desconsiderar que a identidade negra está cercada de elementos 

que transcendem uma perspectiva individual para a construção da imagem que negro 

tem de si mesmo. Nessa realidade étnico-racial, se imiscuem fatores que vão do 

coletivo para o campo do imaginário particular, gerando reações exteriores e efeitos 

sociais. Estes, por sua vez, também decorrem da seara individual para a social, na 

contribuição de cada sujeito. 

Cumpre observar que Nascimento (1981) chama a atenção ao fato de que as 

sociedades “latinas” desenvolveram uma versão em que se visualiza a supremacia do 

branco, o que se revela mais pernicioso que o racismo aberto. O que se verificou foi 

uma perspectiva de embranquecimento, com ênfase na assimilação de questões 

biológicas e culturais dos negros e indígenas, gerando aculturação, miscigenação e 

tendo como real intenção a supremacia ariana, segundo a autora em apreço. 

A despeito de serem variadas concepções, acerca do modo como o negro se 

vê, trabalhar a questão étnico racial, no Ensino Superior, revela-se de notória 
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relevância para o Curso de Direito, seja por considerar o campo ideativo das 

representações sociais acerca da construção da figura do negro, seja por analisar 

aspectos numéricos denunciadores das desigualdades raciais - no cenário 

brasileiro.Os acadêmicos de Direito formarão uma classe que trabalhará diretamente 

com a defesa de garantias e seria de bom alvitre que trouxessem, em sua formação, 

uma perspectiva de valorização da história, cultura e povo de sua nação.  

Nascimento (2016, p.169) traz uma consideração pontual a respeito do tema: 

 
 

Na impossibilidade de apelar para a consciência brasileira, 
acreditamos que a consciência humana não poderá mais permanecer 
inerte, endossando a revoltante opressão e liquidação coletiva dos 
afro-brasileiros [...].  

 
 
Ao se questionar acerca da construção da imagem que o negro tem acerca de 

si mesmo, é clarividente que não seriam uníssonas as vozes dos respondentes em 

uma mesma direção, pela própria essência da perspectiva humana. Mas, não se pode 

deixar de verificar que o caso requer atenção não apenas em outras esferas de ensino, 

mas também, no âmbito da academia, a fim de se trabalhar construção e 

desconstrução de imagens que muitos indivíduos carregam e que podem interferir de 

maneira tão contundente em nossa sociedade. 

 

 

5.4 A representatividade de negros no curso de Direito 

 

Chama-se a atenção para a consideração feita pela aluna H, que se 
autodeclara negra: 

 
 
Eu geralmente fico reparando dentro da sala de aula a quantidade de 
negros e de brancos e eu fico,assim, imaginando, tão poucas pessoas, 
é como se fosse encontrar uma agulha no palheiro. Poucas pessoas 
demais. Aí você fica imaginando... não sei se é a condição, não só o 
fato da faculdade, mas a condição que a sociedade mesmo dá para o 
negro. A falta de oportunidade devido à sua cor. (ALUNA H, 2017). 
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Quadro 9: A representatividade do negro no Curso de Direito sob a perspectiva de alunos 

 
Tema 

 
Porcentagem 

 
Número 
absoluto 

Nº de respondentes, conforme a 
autodeclaração étnica 

Brancos Negros Pardos 

Insatisfatória; pouquíssimos 
negros; deveria haver maior 
representatividade 

 
80% 

 

 
20 

 
        9 

 
4 

 
7 

Satisfatória, acreditam que há 
uma boa representatividade 

 
12% 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
Respostas vagas 

 
8% 

 

 
2 

 
1 

 
0 

 
1 

 

A partir dos dados da tabela, pode-se notar que 80% dos alunos entrevistados 

respondentes acreditam que a representatividade do negro, no âmbito acadêmico 

jurídico a que pertencem, ocorre de maneira insatisfatória, apresentando afirmações 

de que, em seu Curso, visualizam pouquíssimos negros ou ainda de que essa 

representatividade deveria ser maior. Há, entretanto, uma porcentagem de 12% que 

acredita que a representatividade de negros, no seio de sua faculdade, é satisfatória.  

Verifica-se, contudo, que a maior parte dos alunos percebe uma inserção não 

suficiente dos negros, no âmbito acadêmico jurídico, ante a baixa representatividade 

numérica destes. Ressalte-se alguns comentários de alunos, que se autodeclaram 

negros, a respeito da quantidade de negros no âmbito acadêmico jurídico; 

 
 

Ah, é bem pouco, bem insatisfatória sim. Sabe, eu já penso que o 
curso de Direito e Medicina são direcionados para certas classes 
sociais [...]. No Brasil a maior parte da classe baixa é negra, então, o 
acesso já não é tão fácil. Seria pelas universidades públicas, o que é 
mais difícil ainda, porque você tem que ter um ensino todo preparado 
- o que as escolas públicas não garantem – então, já fica mais difícil.   
(ALUNA E, 2017). 

 
 

Então, eu acho insatisfatória, porque imagina uma turma de setenta 
alunos, apenas um aluno negro na turma. Não é um número 
satisfatório. (ALUNO J, 2018). 

 

 

 Dessa feita, destaca-se também a visão dos professores entrevistados a partir 

do quadro a seguir: 
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Quadro 10: A representatividade do negro no Curso de Direito sob a perspectiva de 
professores 

 
Tema 

 
Porcentagem 

 
Número 
absoluto 

Nº de respondentes, 
conforme a 

autodeclaração étnica 
 

Brancos Pardos 

 
Insatisfatória; pequena, mínima 
representatividade 

 
60% 

 
3 

 
1 

 
2 

 
Satisfatória, acreditam que há 
uma boa representatividade 

 
20% 

 
1 

 
1 

 
0 

 
Parcela significativa de alunos 
negros, não afirma ser satisfatória 
ou insatisfatória no contexto geral. 

 
 

20% 

 
 
1 

 
 

1 

 
 
0 

 

 
Ao levar em consideração o questionamento para os docentes entrevistados, 

nota-se que a maioria destes, numa expressão de 60%, acredita que o número de 

negros em sua sala de aula está aquém do que se espera em uma sociedade que 

valorize a diversidade. Afirma o professor I, que se autodeclara pardo, quando 

questionado acerca da representatividade de negros no Curso de Direito: 

 
 

Em relação à quantidade de alunos e professores? De professores 
não tem nenhum. Que eu me lembre não tem nenhum. Então, somos 
mais de quase trinta professores na faculdade de Direito e eu não me 
recordo de nenhum professor negro. A representatividade é zero. 
Entre alunos, eles são minoria ainda, mas em todas as turmas (as 
minhas são de primeiro e segundo ano)  são em média cinquenta ou 
quarenta e cinco alunos por turma. Vou ter aí uma média de uns quinze 
por cento de negros - em torno de cinco, sete alunos - de dez a quinze 
por cento. Então, ainda é pouco, porque se você considerar a 
sociedade brasileira tem um percentual de negros elevadíssima e isso 
ainda não é refletido no cenário estudantil, na formação jurídica. Já 
melhorou, mais ainda é muito pouco perto dos índices sociais. A 
quantidade de negros que tem no Brasil, certamente é muito superior 
à  quinze por cento e é no máximo isso que eu encontro na sala de 
aula. (PROFESSOR I, 2018). 
 
 

Por outro lado, um professor manifestou o pensamento de que a 

representatividade dos negros no Curso de Direito é satisfatória, acreditando que a 

quantidade de negros, no contexto acadêmico jurídico, seria boa a seu ver. Verificou-

se, também, que outro professor expressou a visão de que há uma parcela 
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significativa de negros onde ele leciona, mas que não poderia precisar se seria uma 

porcentagem significativa ao se considerar o contexto social geral. 

Quando se pensa em representatividade dos negros no Curso de Direito, vale 

ressaltar os dados estatísticos do IPEA, acerca da presença negra, no âmbito do 

Ensino Superior. Tomando-se como referência o ano de 2015, conforme a tabela 

exposta no item 5.2.2 do presente trabalho (acerca da taxa de escolarização líquida 

trazida pelo IPEA), pôde-se constatar que a referida taxa era de 25%, para a etnia 

branca, ao passo que, para os negros é de 12,5% para o mesmo ano. Vislumbra-se, 

a partir da tabela supracitada, portanto, que o patamar que os negros alcançaram na 

perspectiva de escolarização líquida para o ano de 2015 representa o que os brancos 

atingiram para o ano de 1995. 

Pode-se perceber que, para a maioria dos respondentes, discentes (80%) e 

docentes (60%), a representatividade de negros, no aspecto quantitativo, é 

insatisfatória, no âmbito acadêmico jurídico de seu cotidiano, o que remonta aos 

dados estatísticos de que a representatividade é realmente baixa para essa parcela 

populacional, justificando a existência de políticas, no campo público, para a reversão 

desse quadro. 

 

 

5.5 A representatividade do negro no mercado de trabalho no meio jurídico, a partir 

da visão dos respondentes 

 

Ao considerar o mercado de trabalho, Silva (2013) destaca que a ponta mais 

visível do racismo é notada quando são analisados os rendimentos do trabalho. De 

acordo com o referido autor, os negros enfrentam maiores dificuldades nos aspectos 

trabalhistas, considerando-se uma situação de maior precariedade para eles, na qual 

visualizamos condições remuneratórias mais baixas quando comparados à população 

não negra. É nesse contexto de maiores obstáculos que o mercado de trabalho se 

estrutura para o negro e a posição do afrodescendente, nesse cenário, vai sendo 

construída a partir de enfrentamentos e muitas lutas. 

Considerando a importância do tema no âmbito jurídico, para o negro, não se 

poderia deixar de questionar como os entrevistados visualizavam a representatividade 

dos negros nesse campo, motivo pelo qual, indagou-se aos alunos respondentes a 

seguinte questão: “Considerando a representatividade do negro no âmbito acadêmico 
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jurídico, você acha que ele vai ter uma boa representatividade no mercado de 

trabalho?” 

 

 
Quadro 11 (Alunos): A representatividade que o negro terá no mercado de trabalho, no âmbito 
jurídico, sob a perspectiva dos discentes 
 

 
Tema 

 
Porcentagem 

 
Número 
absoluto 

Nº de respondentes, conforme a 
autodeclaração étnica 

 

 
Brancos 

 
Negros 

 
Pardos 

 
 Representatividade pequena 

 
40% 

 
10 

 
6 

 
2 

 
2 

 
Representatividade satisfatória 

 
36% 

 
9 

 
0 

 
2 

 
7 

 
Trata-se de uma questão 
relativa, a depender da postura 
que o negro tiver 

 
20% 

 

 
5 

 
4 

 
0 

 
1 

 
Não respondeu 

 
4% 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 

 

Pode-se inferir, a partir do quadro apresentado, que 40% dos alunos 

respondentes acreditam que a representatividade do negro no mercado de trabalho 

no âmbito jurídico será pequena, levando-se em consideração a própria 

representatividade que estes mantêm no meio acadêmico.  

Nessa direção, a aluna respondente S, que se autodeclara parda, diz acerca 

do tema: 

 
 
Eu fui gerente muito tempo e uma coisa que a gente ouvia muito e via, 
não dentro da minha empresa, mas com outras colegas que é assim: 
“o negro e o branco eles tem ali a mesma capacidade, porém o branco 
sempre era o mais aceito; eles tinham a mesma capacidade, porém o 
branco era sempre mais aceito do que o negro no mercado de 
trabalho. (ALUNA S, 2017).  

 

 

 Quando indagada sobre a questão acerca da questão em tela, a respondente 

E afirmou, que se autodeclara negra: 

 
 



76 

Ah não, não é satisfatória! Tanto que no curso de Direito, quanto em 
diversos outros cursos, principalmente, que o Direito é muito visado. É  
um curso que tem um status muito grande no Brasil; tanto Direito, 
como Medicina, são pouquíssimos negros. (ALUNA E, 2017). 

 
 
 

Observa-se, também, que 36% dos discentes em pauta, apresentam uma visão 

de que a representatividade que os negros terão no campo de trabalho do Direito será 

satisfatória. 

Por outro lado, há aqueles que consideram que o mercado de trabalho se trata 

de uma questão relativa, que dependerá da postura individual de cada negro, 

perfazendo um total de 20% para os alunos entrevistados. 

Ocorre, que cada indivíduo pode sim construir e transformar situações, mas o 

quadro fático, estatístico da situação, revela condições desfavoráveis vivenciadas de 

maneira dolorosa pela etnia negra e que para serem superadas, exigem um esforço 

considerável. O que não se pode deixar de lado são as circunstâncias coletivas que 

envolvem o contexto de uma perspectiva individual.  Observe o que responderam os 

entrevistados, que se autodeclaram pardos, e quando foram perguntados sobre da 

questão em comento: 

 
 
Eu acredito que isso é bem subjetivo. Eu acredito que vai depender 
muito da pessoa, do seu esforço, como ela vai lidar depois que sair da 
faculdade, né, porque isso é tão subjetivo que vai tanto para o branco 
quanto para o negro. Mas, tratando da cor da pele, pode ser que ele 
tenha um pouco mais de dificuldade. (ALUNO P, 2018). 

 
 
Então, isso é relativo. Eu acredito que, infelizmente, ainda, há 
preconceito na nossa sociedade e representatividade dele no mercado 
de trabalho em Direito vai depender do desempenho, da disciplina dele 
no seu trabalho. [...] Agora, não é porque a pessoa é negra que ela 
não vai ter representatividade. Eu acho que isso é mais por causa do 
esforço da pessoa do que pela questão social, assim, de preconceito 
ou não. (ALUNO K, 2018). 

 
 
O aspecto coletivo exerce influência sobre os fatores individuais e a recíproca 

também é verdadeira. Não se pode, portanto, olvidar das lições de Moscovici de que 

a mente coletiva transforma aquilo que toca e isso ocorreu, historicamente, de maneira 

muito dura, para etnia negra. 

Acentua-se, também, a visão dos professores a respeito do tema: 
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Quadro 12: Considerando a representatividade do negro no âmbito acadêmico jurídico, na sua 
faculdade, você (docente) acredita que ele vai ter um boa representatividade no mercado de 
trabalho nessa área? 

 
Tema 

 
Porcentagem 

 
Número 
absoluto 

Nº de respondentes, 
conforme a 

autodeclaração étnica 
 

 
Brancos 

 
Pardos 

 
 

Representatividade não 
satisfatória, simbólica 

 
 
80% 

 
 
4 

 
 
2 

 
 
2 

 
Boa representatividade, 
satisfatória 

 
20% 

 
1 

 
1 

 
0 

 
 

Para 80% dos professores, a representatividade do negro não será satisfatória 

no mercado de trabalho, ocorrendo apenas de maneira simbólica, ao considerarem a 

realidade o Curso de Direito em que lecionam. Nota-se o que expressam dois profes-

sores (que se autodeclaram pardos) a esse respeito: 

 
 

[...] em relação ao Curso de Direito, existam poucos negros, mas 

aqueles que saem da faculdade, dos bancos da faculdade podem se 
fazer representar diante de uma atuação mais efetiva no mercado de 
trabalho. Muito embora, a quantidade seja reduzida, - talvez essa 
possa ser até a realidade aqui do nosso Curso de Direito, poucos 
negros - mas não sei se a quantidade tem a ver diretamente com a 
representatividade. Acho que a representatividade talvez ande de 
mãos dadas mais com relação à atuação desse profissional no 
mercado de trabalho e aí sim eu acho que ele pode se fazer 
representar de uma forma mais simbólica, talvez. (PROFESSOR I, 
2018). 
 
 
Já que chegar no mercado passa pela faculdade, se você tomar essa 
faculdade como espelho, então não é grande a representatividade, é 
bem pequena. [...] São raros, muito raros os negros que são brasileiros 
aqui. (PROFESSOR D, 2018). 

 
 

Há o entendimento, entretanto, de que poderia haver uma boa 

representatividade do negro no mercado de trabalho, sendo tal pensamento 

mencionado por um professor, que se autodeclara branco, apenas, que ao ser 

questionado sobre o assunto afirmou: 
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Sim. Os alunos e nós já temos aí notícias de pessoas com essa 
condição, tendo sucesso lá fora. Já recebemos aqui só nesse 
semestre duas obras publicadas por ex-alunos africanos que foram e 
estão sendo ícones na sua área de atuação. E outros nos anos 
anteriores. Então, todo ano eles têm sido destaque nas suas 
atividades. (PROFESSOR C, 2018). 
 

 

Pode-se constatar, contudo que, para a maioria dos respondentes, 

considerando alunos e professores, 40% e 80%, em cada categoria respectivamente, 

a representatividade que os negros terão, no meio acadêmico jurídico, não será 

satisfatória no mercado de trabalho nessa área, quando se considera a 

representatividade dos alunos no âmbito da graduação, para o curso em apreço, tendo 

em vista o quantitativo insatisfatório de estudantes afrodescendentes presentes na 

faculdade de Direito. O saber advindo das experiências cotidianas dos alunos, nesse 

caso, remonta o quadro estatístico insatisfatório de negros no Ensino Superior, com 

fonte do IPEA, já mencionado anteriormente. 

Importante trazer alguns os dados exemplificativos do IPEA, com relação ao 

mercado trabalho ao se considerar a questão étnico racial: 

 
 
Posição na Ocupação 

 TOTAL BRANCA NEGRA 
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Total Funcionário 
Público/Mili-
tar 

7,5 7,5 7,3 
 

7,7 8,5 8,4 8,3 8,8 6,5 6,6 6,5 6,8 

Empregado 
com Carteira 
Assinada 

39,9 40,4 39,7 
 

39,0 43,3 43,9 42,7 42,4 36,7 37,1 37,0 36,1 

Empregado 
sem Carteira 
Assinada 

14,9 14,5 14,4 
 

13,9 12,5 12,4 12,4 11,8 17,1 16,5 16,2 15,7 

Conta Própria 20,8 20,8 21,5 23,0 20,0 19,9 20,6 22,0 21,6 21,5 22,3 23,9 
Empregador 3,8 3,8 3,8 3,7 5,4 5,5 5,5 5,4 2,3 2,2 2,2 2,3 
Empregado 
Doméstico 

6,8 6,7 6,6 6,6 5,2 5,2 5,0 5,1 8,3 8,1 7,9 8,0 

Outros 6,4 6,4 6,8 5,9 5,1 4,8 5,5 4,5 7,6 7,9 7,9 7,2 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: IBGE/PNAD apud IPEA (adaptada) 

 
 

A partir da tabela, pode-se notar que há uma distribuição de diferentes 

categorias de ocupação de trabalhadores, permitindo-se uma análise acerca da 

ocorrência do trabalho formal no período elegido. Pode-se notar que o índice de 

empregados com carteira assinada variou de 43,29 a 42,4, no período de 2012 a 2015 
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para população branca, ao passo que para a população negra variou de 399,7 a 36,1 

para o mesmo período. Já para os trabalhadores sem carteira assinada, o índice 

variou de 12,5 a 11,8 para os brancos, no lapso temporal especificado e foi de 17,1 a 

15,7 para os negros, no mesmo intervalo. Pode-se constatar que os índices de 

formalização de emprego são maiores para os brancos e os de informalização, com 

números mais elevados, para os negros, considerando o período em comento. 

Os dados do IPEA, a partir do IBGE/PNAD, no Retrato das desigualdades de 

Gênero e Raça, na categoria de mercado de trabalho, informam que a população de-

socupada brasileira, a partir de 16 anos, apresentava um número de 2.408.996 bran-

cos, para o ano de 2012, e de 3.821.561 brancos, para o ano de 2015; ao passo que 

totalizavam um número de 3.652.924 e 5.920.491 negros, para os anos de 2012 e 

2015, respectivamente. 

As estatísticas apresentadas revelam uma configuração de uma dura realidade 

enfrentada pelos negros no mercado laboral, sendo essa etnia marcada por uma his-

tória de privações. Para o âmbito jurídico, não seria diferente.  

Os indicadores no campo educacional reforçam os seus reflexos também na 

seara trabalhista para a etnia negra. Com uma porcentagem pequena de negros no 

Ensino Superior em todas as esferas, no âmbito acadêmico jurídico, a situação se 

repete, e, portanto, na seara laboral também, em aspectos quantitativos, quando se 

fala em representatividade negra nessa esfera.  

O fato da maior porcentagem (80% para docentes e 40% para discentes) dos 

entrevistados convergir no sentido de que a representatividade seria insatisfatória - 

diante da quantidade estatística de negros que visualizam em sua realidade acadê-

mica - denota que conhecimento popular dos respondentes reforçam as estatísticas 

trazidas pelo IBGE/PNAD e IPEA para anos anteriores. 

Há, todavia, aqueles que acreditam que essa representatividade no mercado 

ocorrerá de maneira satisfatória, conforme exposto. O que se verifica, entretanto, é 

uma realidade marcada por um número maior de óbices enfrentados pelos negros 

quando se comparam aos brancos para o acesso ao mercado de trabalho, o que se 

torna facilmente perceptível pelos fatores numéricos e, em uma análise qualitativa por 

depoimentos de entrevistados que demonstram uma visão que se encontra em con-

sonância com a perspectiva trazida pelo IBGE.  
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5.6 A influência da cor da pele na conquista do sucesso profissional, no âmbito 

acadêmico jurídico, sob a concepção dos respondentes 

 

Barreto (2017) alerta que acerca da desigualdade entre brancos, pretos e 

pardos é refletida nos diversos aspectos sociais, chamando a atenção para o mercado 

de trabalho. A referida autora destaca os resultados do PNAD/2017 (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE, nos quais, a despeito de pretos e 

pardos totalizarem mais da metade dos brasileiros (53%), verificou-se que a 

porcentagem de pessoas ocupadas perfazia um total de 52,3%, para os negros, e 

56,5% para os brancos.   

A referida autora chama ainda a atenção à ponderação de Davies (2009), cuja 

visão é a de que a divisão de cor no mercado de trabalho revela-se significante, sendo 

que as piores condições de trabalho e piores remunerações são encontradas em 

maior proporção para a população preta e parda. 

O mercado de trabalho, conforme as estatísticas já mencionadas, remontam a 

um cenário em que o negro tem ocupado condições mais desfavoráveis. Dessa feita, 

a fim de perquirir, a partir do saber comum dos respondentes, sobre os reflexos de 

uma representatividade baixa dos afrodescendentes no campo acadêmico jurídico, 

perguntou-se para os entrevistados se eles acreditavam que a cor do indivíduo, de 

alguma forma influenciaria na conquista do sucesso profissional no campo do Direito. 

Segue, então, o quadro formado a partir das respostas obtidas acerca do 

questionamento supracitado:  

 

 
Quadro 13:  A influência da cor da pele no conquista do sucesso profissional na seara jurídica, 
sob a perspectiva dos discentes 

 
Tema 

 
Porcentagem 

 
Número 
absoluto 

Nº de respondentes, conforme 
a autodeclaração étnica 

 

Brancos Negros Pardos 

 
Influencia; discriminação 
racial na área profissional; 
preconceito 

 
 

64% 

 
 

16 

 
 
8 

 
 
3 

 
 
5 

 
Não tem interferência; 
depende da capacidade da 
pessoa 

 
32% 

 
8 

 
2 

 
1 

 
5 

 
Respostas vagas 

 
4% 

 
1 

 
0 

 
      0 

 
1 
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Observa-se que 64% dos alunos respondentes entendem que a cor de pele 

influencia, de alguma forma, a conquista do sucesso profissional no âmbito acadêmico 

jurídico. 

A esse respeito menciona a aluna L, que se autodeclara branca: 
 

 
Não é todo mundo que é aberto a não ter preconceitos. Então, às 
vezes a pessoa que vai contratar não gosta de negros. E aí perde-se 
a vaga por ser negro. Então, eu acho que influencia, mas não é porque 
isso influencia que que o resultado tem que ser esse. Então, eu acho 
que o próprio negro tem que pensar: “Não é porque eu sou negro que 
vai ser um motivo para eu não ter um sucesso profissional”. (ALUNA 
L, 2017). 

 
  
 Ressalte-se, também, o pensamento da discente Y, que se autodeclara branca, 

ao ser questionada se a cor de pele influencia na conquista do sucesso profissional 

no meio jurídico: 

 
 

Sim, eu acredito que sim, porque é como eu te disse, porque em 
muitos lugares eles veem a aparência para depois verem o que a 
pessoa conhece [...]. Então, quando os outros olham, principalmente, 
a aparência, mais da metade da população é excluída ali [...]. (ALUNA, 
Y, 2017). 

 

 

Segue, ainda, o pensamento de V, que se autodeclara branca, acerca do 

mesmo questionamento:  

 
 

Acho que tem interferência sim, porque, querendo ou não, por mais 
que tiveram lutas para a conquista dos direitos deles (negros), ainda 
existem aquelas pessoas que têm meio que o pé atrás sabe? Que têm 
certos preconceitos. Infelizmente, essas pessoas, ainda, não 
mudaram; não caíram a ficha de que todos são iguais, 
independentemente da cor, raça [...]. (ALUNA V, 2017).  

 
  

Há aqueles que acreditam, entretanto, que a cor de pele não influencia na 

conquista do sucesso profissional no meio jurídico (28% dos alunos respondentes), 

tendo em vista que o esforço próprio da pessoa pode propiciar a sua ascensão 

profissional. Todavia, a representatividade, no próprio meio acadêmico jurídico, 

revela-se baixa numa perspectiva numérica, partindo-se dos dados trazidos pelo IPEA 

de que representatividade no Ensino Superior para os negros está aquém ao dos 
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brancos, num âmbito geral. Trata-se de uma representatividade que será pequena no 

mercado de trabalho e que, conjugada aos fatores de discriminação racial existentes 

no Brasil, poderá trazer um quadro de maiores dificuldades para os negros, quando 

comparados aos brancos, caso tal questão seja invisibilizada pela crença da não 

existência do racismo no Brasil, também no mercado de trabalho nessa área, a partir 

do senso comum.  

No tocante aos professores, observa-se que essa porcentagem perfaz um total 

de 80%, no sentido de os docentes acreditarem que a tonalidade de pele exerceria de 

alguma forma alguma influência a respeito de uma boa colocação no mercado de 

trabalho na seara jurídica. 

 

 
Quadro 14: A influência da cor da pele no conquista do sucesso profissional na seara jurídica, 
sob a perspectiva dos docentes 

 
Tema 

 
Porcentagem 

 
Número 
absoluto 

Nº de respondentes, conforme 
a autodeclaração étnica 

 

Brancos Pardos 

 
Influencia; visão marginalizada do 
negro; interfere; preconceito 
velado 

 
80% 

 
4 

 
3 

 
1 

 
Respostas vagas 

 
20% 

 
1 

 
0 

 
1 

 

Observe-se o que o professor C, que se autodeclara branco, argumenta acerca 

da cor de pele de alguma forma influenciar no sucesso profissional: 

 
 

Interfere sim. Ainda, a sociedade lá fora não está preparada para ter 
essa maturidade em que todos somos iguais, né? A pele não quer 
dizer nada. Nós devemos observar a capacidade intelectual e 
profissional de cada um (PRFESSOR C, 2018). 

 
 

A professora F, que se autodeclara branca, menciona: 
 
 

 Opa, com certeza.  No sucesso profissional eu não tenho dúvida. É 
muito mais difícil para uma pessoa negra ter um espaço para 
demostrar suas capacidades do que para uma pessoa branca, porque 
quando a cor está associada a bom e ruim, feio e bonito, você tem um 
empecilho de entrada. Então essa pessoa vai ter que usar uma 
estrutura que prove, ela vai ter que ser superior às demais para 
mostrar que ela é capaz. Não tenho dúvida. (PROFESSORA F, 2018). 
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Ao se analisar as respostas, considerando-se o total de respondentes 

(abarcando alunos e professores), percebe-se que a maioria dos entrevistados 

(66,67%) acreditam que a cor de pele influenciará a conquista do sucesso profissional 

no âmbito acadêmico jurídico. Ocorre que a porcentagem, que representa maioria 

para o caso em tela, remonta, também, os fatores estatísticos do IBGE acerca do 

mercado de trabalho para os negros que já se revela mais dificultoso em variadas 

esferas.  

A educação acerca de tais questões revela-se necessária e fundamental num 

país em que vislumbra muita diversidade e, ao mesmo tempo desconhecimento 

acerca do tratamento recebido, numa perspectiva discriminatória, para uma 

considerável parcela populacional. 

 

 

5.7 O preconceito velado por um discurso politicamente correto para com os negros 

 

De acordo com Munanga (2015), a discriminação que os negros e mestiços 

sofrem, não se configura em uma questão econômica que alcança a todos os pobres 

da sociedade, mas sim em uma forma de discriminação racial camuflada que ocorre 

já há muitos anos. 

Munanga (2016, p.180) comenta, ainda, acerca da discriminação para com os 

negros no Brasil: 

 
 

Lembrei-me então da frase de Ali Wiesel, judeu ganhador do Nobel da 
Paz 1986. Ele disse que o carrasco mata sempre duas vezes, a se-
gunda pelo silêncio. Aproximei essa frase do racismo brasileiro, que, 
ao discriminar os negros, os mata fisicamente por meio de inúmeras 
exclusões que criam desigualdades e os levam a ser, entre todos os 
pobres brasileiros, os mais pobres; entre os analfabetos, os mais anal-
fabetos; entre os jovens universitários, o abismo entre negros e bran-
cos é o mais assustador (o que justifica a luta pelas cotas ditas raciais); 
entre os executivos no setor empresarial, os negros são raríssimos; 
nos três poderes (executivo, legislativo e judicial), os negros são con-
tados nos dedos da mão (não sei quando teremos o segundo Joaquim 
Barbosa no STF!); entre os professores universitários, os negros são 
quase invisíveis. Fui o primeiro professor negro na Faculdade de Filo-
sofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), a maior faculdade da 
USP, onde ingressei em dezembro de 1980 [...]. 
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Nesse contexto, segundo Crisostomo e Reigota (2010), para que haja a 

mudança da realidade do racismo, requer-se um embate político no cotidiano escolar, 

a fim de se reconhecer as formas de exclusões veladas, com o escopo de gerar 

conscientização. A referida autora retrata o status privilegiado que o ambiente 

estudantil goza para a convivência com as diferenças, de modo a se construir práticas 

efetivas para erradicar a exclusão em diversas esferas de grupos sociais, cultuais, 

étnicos e religiosos. 

Buscou-se, dessa forma, trazer o questionamento acerca de percepção que os 

respondentes demonstravam ter sobre a forma de existência do preconceito no Curso 

de Direito, se o mesmo se revelava de uma maneira velada, revestido por um discurso 

politicamente correto para com os negros ou se isso, na percepção dos entrevistados 

não ocorreria. 

Segue, portanto, abaixo, a tabela com a categorização das repostas 

encontradas: 

 

 
Quadro 15: A existência do preconceito velado no Curso de Direito 

 
Tema 

 
Porcentagem 

 
Número 
absoluto 

Nº de respondentes, conforme a 
autodeclaração étnica 

 

 
Brancos 

 
Negros 

 
Pardos 

 
Sim; há preconceito velado; 
pensamento 
preconceituoso; as pessoas 
se policiam no que devem 
falar 
 

 
 

72% 

 
 

18 

 
 
7 

 
 

4 

 
 
7 

 
Não há preconceito velado; 
nunca percebi; nunca 
presenciei tal fato 

 
 

 
24% 

 
 

 
6 
 

 
 
 
3 

 
 
 

0 

 
 
 
3 

 
Respostas vagas 

 
4% 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 

  Verifica-se que 72% dos alunos entrevistados acreditam que exista um 

preconceito velado no Curso de Direito. Segue a fala do seguinte aluna respondente, 

que se autodeclara branca, acerca da configuração dessa forma de preconceito para 

com os negros: 
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Sim, exatamente isso. É como eu disse no começo, por ser velado e 
por a gente ter o conhecimento jurídico [...] as pessoas se policiam 
muito no que pode e no que não pode falar. Mesmo que aquilo não 
seja a opinião delas, nós aprendemos a saber o que as outras pessoas 
querem ouvir.Então, fala-se o que as pessoas querem ouvir, mas 
totalmente velado. (ALUNA B, 2017). 

 
 
A fala da respondente R, que se autodeclara parda, também, seguiu o mesmo 

sentido: 
 
 

[...] na maioria das vezes, se acontece, é uma coisa mais por debaixo 
dos panos. Não é uma coisa escancarada, entendeu? Porque, hoje já 
se fala mais sobre esses assuntos, então, as pessoas não 
escancaram que elas têm esse preconceito, mas no fundo elas têm e 
nas atitudes, muitas vezes, elas demonstram isso. (ALUNA R, 2017). 
 

 
Há, todavia, uma porcentagem considerável de respondentes (24%) para a 

categoria de alunos que consideram que o preconceito velado não ocorre no Curso 

de Direito, seja por não ter presenciado nenhum fato em sua instituição de ensino ou, 

ainda, por desconhecerem a materialização do preconceito, por não fazer parte de 

sua realidade.  

Desse modo, afirma o respondente Q: “Acredito que não acontece. Dentro da 

minha sala eu nunca vi esse tipo de coisa de preconceito velado ”. Relata, também, o 

discente T nesse viés: “Pelo que eu presenciei não, por enquanto não”. A  aluna X 

também menciona: “Nunca vi, no meu curso, no meu pouco tempo que tenho, ainda 

não presenciei.” 

Pontuou-se, também, a visão dos professores conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 16: A existência do preconceito velado no Curso de Direito, sob a perspectiva dos 
professores 

 
Tema 

 
Porcentagem 

 
Número 
absoluto 

Nº de respondentes, 
conforme a autodeclaração 

étnica 
 

Brancos Pardos 

 
Sim; preconceito velado; 
às vezes a própria 
pessoa desconhece o 
preconceito. 
 

 
60% 

 
3 

 
3 

 
0 

 
Não; desconheço; nunca 
presenciei 
 

 
 

40% 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
2 
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Com relação aos professores, nota-se que 60% partilham da ideia da existência 

de um preconceito que se manifesta de maneira mais velada. Nesse viés ponderou a 

professora F, que se autodeclara branca: 

 

Então, muitas vezes travestido de um discurso juridicamente muito 
fundado, muitas vezes se esconde um preconceito que a própria 
pessoa desconhece, que é ver igualdades que não existem, 
simplesmente porque você não sabe o que é estar na pele do outro. 
Acho que sim, acho que existe um problema de fundo sim 
(PROFESSORA F, 2018). 

 
 

Tal constatação nos remonta ao fato de que a valorização da identidade negra 

é um processo que carece de atenção no campo universitário e não deve ser ignorado 

no âmbito educacional como um valor relegado para fora da sala de aula, uma vez 

que esta é palco de formação de opiniões que podem impactar a vida de muitas 

pessoas, inclusive, e com grande importância daqueles que serão operadores do 

Direito. 

Observa-se, portanto, que o papel educacional, no âmbito acadêmico jurídico, 

é de grande relevância para se abrir os olhos à questão da diversidade étnico-racial, 

a fim de uma busca mais inclusiva, de modo que a educação não se paute na política 

do silenciamento de tais questões, pois, segundo Moscovici (2015), quanto menos 

conscientes somos das representações sociais, maior se torna o seu poder de 

influência. 

Nascimento (2001) enfatiza a importância da valorização da identidade negra, 

a fim de se romper com o preconceito ao afirmar: 

 
 
Assim, no Brasil, um estudo de primeira referência sobre a questão 
racial na psicologia nos remete à frase de Simone de Beauvior Tornar-
se negro. Esse é o enfoque da psicanalista Neusa Santos Souza 
(1983). Esse processo de tornar-se negro, o projeto de identidade 
negra ou afrodescendente, passa pela desconstrução das 
representações negativas do negro construídas socialmente por meio 
da ideologia da supremacia do branco. 
 

 
Nascimento (2001) reforça, também, que no imaginário social brasileiro, a 

identidade negra está ligada às ideias de escravidão, trabalho braçal, bem como de 

inferioridade intelectual e atrasos em searas morais e culturais. A mencionada autora 
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ressalta, ainda, que não é de hoje que o movimento social afro brasileiro compartilha 

da ideia de que a educação ocupa lugar prioritário para a transformação social. 

Afirma ainda o professor D: “Mas, em relação ao negro em si, nunca tive 

nenhum caso de preconceito, ainda que velado, nunca senti isso, né”. 

Pode-se aferir, portanto, uma amostragem de 40% de professores esse 

preconceito velado não existiria. Caso tal preconceito não seja enxergado pelo 

desconhecimento da questão, o investimento em políticas educacionais acerca do 

tema par o âmbito do Ensino Superior revela-se necessário, tendo em vista, a 

sugestão de que o tratamento dado à questão não se revela suficiente ante o quadro 

de possível desconhecimento de uma discriminação camuflada que, porventura, 

possa ocorrer. 

Considerando a porcentagem total de entrevistados, verifica-se que 70% dos 

respondentes acreditam na existência de um preconceito velado no Curso de Direito. 

Tal fato reafirma o que diversos estudiosos do racismo retratam acerca do mito da 

democracia racial vivenciado na sociedade brasileira, que se reproduz no ambiente 

acadêmico jurídico. 

 

 

5.8 O trato para com os negros no curso de Direito 

 

Segundo Melo (2016), quando se analisa o tratamento jurídico conferido aos 

indivíduos negros na história brasileira, abrangendo o contexto dos afrodescendentes 

que foram escravizados, até o reconhecimento dos direitos transindividuais de uma 

parcela que representa a maioria da população brasileira, pode-se perceber que a 

promoção da igualdade racial não é atributo apenas do Estado, mas diz respeito ao 

envolvimento de toda a sociedade brasileira. 

Isto posto, buscou-se indagar aos respondentes, se acreditavam que os negros 

em seu Curso de Direito, eram tratados de maneira igualitária em relação às outras 

etnias: 
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Quadro 17 (alunos): O trato para com os negros no Curso de Direito  
 

 
Tema 

 
Porcentagem 

 
Número 
absoluto 

Nº de respondentes, conforme a 
autodeclaração étnica 

 

Brancos Negros Pardos 

São tratados de forma 
igualitária; nunca ouviu 
comentários ou reclamações 
a esse respeito 

 
58,33% 

 
14 

 
6 

 
2 

 
6 

São tratados de forma 
diferente 

 
 

16,67% 
 
 
 

 
 
4 
 
 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
1 

Respostas vagas 

 
12,5% 

 
3 

 
0 

 
1 

 
2 

Depende das circunstâncias 
fáticas 

 
12,5% 

 
3 

 
2 

 
0 

 
       1 

 

 

Quadro 18 (professores): Na sua perspectiva, os negros no Curso de Direto sentem-se 
tratados de maneira igualitária em relação as outras etnias? 
 

 
Tema 

 
Porcentagem 

 
Número 
absoluto 

Nº de respondentes, conforme a 
autodeclaração étnica 

 

 
Brancos 

 
Pardos 

São tratados com isonomia, 
paridade independente da 
etnia 

 
60% 

 
3 

 
1 

 
2 

Respostas vagas 

 
40% 

 
2 

 
2 

 
0 

 

Segundo os dados captados das respostas dos entrevistados, pode-se 

constatar que 58,33% dos alunos respondentes e 60% dos professores entrevistados 

compartilham da ideia de que os negros sejam tratados de forma igualitária com 

relação às outras etnias no seio de sua faculdade. Ao passo que 16,67% de alunos 

respondentes, respectivamente, acreditam que essa igualdade não ocorra de maneira 

efetiva.  

Destaca-se, a fala da aluna k, que se autodeclara parda, demonstrando como  

visualiza um tratamento para com os negros em sua faculdade: 
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Na minha turma eu posso dizer que sim. Eles são tratados de forma 
igualitária. Mas, de uma maneira geral, nem sempre podem ser 
tratados dessa forma. Aqui na instituição eu vejo um bom tratamento 
dessas pessoas, com relação de igualdade, de respeito ao próximo e 
às diferenças. A gente se respeita muito lá na sala. (ALUNA K, 2017). 
 

 

Apesar de a maioria dos alunos e professores (58,33%) e (60%), 

respectivamente, acreditar que o tratamento para com os negros seria de igualdade, 

considerando uma perspectiva de respeito para com as diferenças, vale ressaltar a 

fala da professora F (se autodeclara branca) que expressa como a ausência de 

isonomia poderia se manifestar a seu ver: 

 
 
Eu tenho a sensação que o sentimento de desigualdade está no fato 
da gente não ver negros no campo jurídico com frequência, serem 
muito poucos e especialmente nas áreas consideradas mais 
requintadas do Direito, entendeu? Talvez você vai encontrá-los mais 
no Direito Criminal, no Direito do Trabalho, mas nós vamos encontrá-
los em muito menor número nas áreas do Direito Empresarial, do 
Direito Tributário, do Direito Constitucional, entendeu? Porque existe 
uma diferença também dentro do próprio Direito. Mas, assim, do aluno 
na faculdade, eu não sei, porque eu acho que essa sensação de 
desagrado advém do fato de você se ver minoria quase inexistente, de 
você ver resistência à políticas de tentativas de igualdade, de isonomia 
social (PROFESSORA F, 2018). 

 
 
 

Importante trazer, ainda, a fala da respondente Z, que se autodeclara parda, 

acerca do tema, quando questionada acerca do tratamento ser igualitário para com os 

negros: “Como eu não tenho nenhum colega negro eu não posso responder. Aí, eu 

não sei responder”. 

É relevante mencionar que, apesar de os respondentes terem, em sua maioria, 

mencionado que o tratamento igualitário para com os negros ocorre na faculdade de 

Direito, vale mencionar que sendo a representação quantitativa dos negros pequena, 

já se vislumbra aí, que a isonomia para com os afrodescendentes resta-se 

prejudicada. Isso fica muito evidente, quando a entrevistada não consegue sequer 

responder acerca da representatividade dos negros em sua sala, tendo em vista que 

ela não possui colega negro em sua turma. 

Isso também fica notório com a fala da professora F, ao mencionar que acredita 

que o desagrado deve-se fato de os negros serem em minoria na faculdade, bem 
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como às resistências de políticas de tentativas de igualdade. Nesse sentido, Jesus 

(2013) menciona que a maior dificuldade para a igualdade não se encontra sob o 

aspecto da vedação ao tratamento discriminatório, mas sim na promoção dos direitos 

de igualdade racial 

Jesus (2013) esclarece ainda que o mito da democracia racial é notado nas 

maneiras de representações que expressiva parte da sociedade faz de si mesma. 

Segundo o autor, se os negros e brancos já vivem em harmonia, o que justificaria os 

textos normativos vigentes que visam fomentar a igualdade racial, tal qual o Estatuto 

da Igualdade racial, se ela já é uma realidade no Brasil. Argumenta, então que as 

normas tem como razão lógica o conhecimento acerca das discriminações que muitos 

consideram que não existam ou que sejam fatores de importância menor. 

Um percentual de 12,5% dos alunos entrevistados considera que o tratamento 

para com os negros no Curso de Direito ocorre de maneira igualitária a depender de 

determinadas situações fáticas, peculiares a cada contexto. Nessa estruturação de 

pensamento, não se vislumbra a garantia de uma igualdade efetiva e sim relativa que 

advém das representações sociais alicerçadas.  

A busca pela igualdade de Direitos e no tratamento para com a etnia negra é 

uma luta travada a tempos e que encontra um terreno muito fértil para se desenvolver 

no âmbito educacional. O Estatuto da Igualdade Racial, a exemplo de uma das normas 

que primam pela valorização do negro, constitui uma conquista memorável para os 

afrodescendentes em 2010. Mas, a busca pela a igualdade constrói-se de maneira 

muito sólida e efetiva por meio da educação, não se podendo esquecer, para tanto, 

do Ensino Superior, principalmente no âmbito acadêmico jurídico, em que se formarão 

os operadores dos direito a lidarem com questões tão delicadas a serem enfrentadas 

em suas carreiras profissionais, não podendo a questão étnico- racial ser relegada 

como se fosse de secundária importância. 

 

 

5.9 A importância da discussão sobre as questões raciais no seio da faculdade de 

Direito  

 

A educação apresenta a possibilidade de se transformar concepções, romper 

a barreiras de preconceitos e reconstruir representações sociais. Nesse sentido, 

teceu-se o seguinte questionamento aos respondentes: 
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Quadro 19 (alunos) : A necessidade da discussão das questões étnico-raciais na faculdade 
de Direito 

 
Tema 

 
Porcentagem 

 
Número 
absoluto 

Nº de respondentes, conforme a 
autodeclaração étnica 

 

Brancos Negros Pardos 

Sim; discussão válida; 

buscar a tolerância; 

conscientização social 

 

 
 

88% 

 
 

22 

 
 
8 

 
 
4 

 
 

10 

Não; alunos devem buscar 
isso individualmente 

 
 

12% 
 

 
 
3 
 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
1 

 

Quadro 20 (professores): A necessidade da discussão das questões étnico-raciais na 
faculdade de Direito 

 
Tema 

 
Porcentagem 

 
Número 
absoluto 

Nº de respondentes, conforme a 
autodeclaração étnica 

 

 
Brancos 

 
Pardos 

Sim; é essencial; 

 
 

80% 

 
 
4 

 
 
2 

 
 
2 

Não; na faculdade deve-se 
ficar mais restrito ao 
âmbito acadêmico 

 
 

20% 
 

 
 
1 
 

 
 
1 

 
 
0 

 

 

De acordo com o quadro de entrevistas apresentado, 88% dos alunos 

entrevistados e 80% dos professores respondentes acreditam ser relevante a 

necessidade da discussão das questões raciais para a formação educacional no seio 

da faculdade. Diante disso, é notório percebermos que conquistas antigas e recentes 

fizeram parte de tal concepção favorável. 

Segundo a professora F, é essencial discutir sobre as questões raciais na 

Faculdade de Direito, pois intensificar e até mesmo prolongar os estudos sobre o tema 

das questões raciais será de grande valia para a sociedade acadêmica. Senão 

vejamos: 

 
 
A gente deveria provocar essa discussão frequentemente. E provocar 
um pouco a empatia. Falar teoricamente do assunto a gente pode  falar 
até com frequência. Mas, conseguir provocar uma discussão que 
permita, a todos (brancos e negros), um espaço  para efetivamente 
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compartilharem esses sentimentos, essas percepções do que significa 
fazer parte de uma parte da sociedade que é menos bem recebida, 
menos bem vista, é muito difícil. A gente faz em História do Direito e 
Direitos Humanos q e em Sociologia. Mas, além  deles a gente deveria 
ter um espaço muito melhor de discussão disso  em diversas 
disciplinas em que isso não é discutido. A gente poderia criar um 
espaço para discutir isso em Direito de Família e Sucessões, em 
Direito Constitucional de uma maneira mais profunda, para discutir 
talvez em Direito tributário quando a gente fala de recursos públicos 
para políticas públicas. Eu penso que existiria um espaço de fomento 
maior dessa discussão do que existe, se houvesse vontade maior de 
discutir, entedeu? (PROFESSORA F, 2018). 

 

 

Visa-se uma demanda por uma educação digna e de excelência, não optando 

pelo silêncio, porque essa prática de fuga, faz com que a escola e os aprendizes 

sustentem a inferioridade e o desrespeito. 

O papel das instituições de Ensino Superior deveria ser ensinar os conteúdos 

pertinentes aos cursos escolhidos por cada indivíduo e contribuir para as causas 

sociais por meio do aprofundamento de discussões raciais. Se calar para tais causas 

é o mesmo que se tornar indiferente e se consentir a realidade que se apresenta 

Verifica-se que ao se analisar a matriz curricular do Curso de Direito escolhido 

no presente trabalho, que o tema das questões étnico-raciais é tratado de maneira 

transversal, caso o professor se interesse em abordar tais questões. Não constitui, 

portanto uma disciplina obrigatória e também não integra o conteúdo disciplinar das 

disciplinas que compõe do curso, sendo trabalhado, quando há vontade do professor 

trazer o tema à baila. Verifica-se, que o Direito apresenta variadas possibilidades de 

discussão do tema, ainda, que de forma transversal, como na Disciplina de Direitos 

Humanos e como bem pontuou a Professora F, em variadas outras matérias do 

Direito, se houvesse vontade de discutir a questão. 

Há ainda uma, uma porcentagem de 12% de alunos  e 20% de professores que 

acreditam que o tema das questões étnico raciais não deveria ser trabalhado na 

faculdade de Direito. Nesse viés, segue a fala do professor A, que se autodeclara 

branco: 

 
 

No curso de Direito, a meu sentir, eu penso que talvez não seja muito 
relevante esse tipo de discussão. Não que ela não deva ter, mas diante 
da selvageria do mercado de trabalho, a meu sentir é melhor que 
dentro dos bancos de faculdade, dentro da sala da aula, nós fiquemos 
mais restritos a matérias de âmbito acadêmico: Direito Civil, Direito 
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Constitucional, enfim, todos os ramos do Direito.e que essa discussão, 
muito embora, muito relevante, seja reservada para um outro 
momento (PROFESSOR A, 2018). 

 
 

Todavia, como se olvidar de uma questão de notória relevância àqueles que 

irão lutar pelos Direitos de uma população marcada pelas diferenças e desigualdades, 

da qual a questão étnico-racial ocupa capital importância? 

Considerando-se o total de entrevistados para o questionamento em comento,  

tem-se, portanto, que 86,66% dos entrevistados acreditam que a discussão acerca 

das questões étnico-racial é importante no Curso de Direito, ao passo que 13,33%, 

acreditam que não seria interessante a discussão no referido curso. 

Nessa lógica, Nascimento (2016) ressalta que o sistema educacional opera 

como aparelhamento de controle em uma estrutura de discriminação cultural. A 

mencionada autora aborda que, em todos os níveis do ensino brasileiro, incluindo o 

universitário, o conjunto de matérias ensinadas revela um ritual das formalidades da 

sala da Europa e também dos Estados Unidos. Nascimento tece um questionamento 

valioso indagando que: se a consciência é a memória e futuro, quando e onde está a 

memória africana que representa parte inalienável da consciência brasileira no 

currículo universitário? 
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6 PROPOSTA DE FOLDER 

 

Tendo em vista o exposto, sugere-se como produto, decorrente da presente 

dissertação,a seguinte proposta de folder: 

 

 

A VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE  

ÉTNICA: UMA BUSCA INCLUSIVA 

                     

É na diversidade que se 

encontra a riqueza cultural. 

Fechar os olhos para as 

diferenças é empobrecer uma 

sociedade que se marca pela 

pluralidade. 

 

A EDUCAÇÃO NA DESCONSTRUÇÃO 

DE PRECONCEITOS 

 

 

 

 

 

 

MUGANGA E GOMES 2016  

retratam: 

 

“Quanto mais   a   sociedade, a 

escola  e  o poder público negam 

a  lamentável  existência      do 

racismo    em    nosso   país,   

mais ele  se  propaga  e                               

invade as mentalidades, as 

subjetividades e as condições 

sociais eeducacionais dos 

negros “. 
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DEVEMOS LEMBRAR QUE... 

 
Conforme os dados do IBGE, para o ano de 

2016, a população brasileira considerada 

como negra abrange uma porcentagem de 

46,7 pardos e 8,2 pretos, sendo, portanto, a 

maioria da população de nosso país. 

 

 

Se a maioria da população brasileira é negra, 

onde se encontra a representatividade do 

afrodescendente nas esferas de poder, no 

campo educacional, político e econômico? 

 

 

 

 

 
 

 

 

NORMAS ACERCA DAS QUESTÕES 

ÉTNICO RACIAIS 

 

 

 

 

Conforme MUNANGA, 2016  

 

... “o carrasco mata sempre duas vezes, a 

segunda pelo silêncio. Aproximei essa frase 

do racismo brasileiro, que, ao discriminar os 

negros, os mata fisicamente por meio de 

inúmeras exclusões que criam desigualdades 

e os levam a ser, entre todos os pobres 

brasileiros, os mais pobres; entre os 

analfabetos, os mais analfabetos; entre os 

jovens universitários, o abismo entre negros e 

brancos é o mais assustador 

 

(o que justifica a luta pelas cotas ditas 

raciais); entre os executivos no setor 

empresarial, os negros são raríssimos; nos 

três poderes (executivo, legislativo e 

judicial), os negros são contados nos dedos 

da mão (não sei quando teremos o segundo 

Joaquim Barbosa no STF!); entre os 

professores universitários, os negros são 

quase invisíveis...”  

 

Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 5º, inciso XLII menciona que o crime 

de racismo é inafiançável e imprescritível, 

estabelecendo, também, no inciso XLI do 

referido artigo que a lei punirá qualquer 

discriminação atentatória aos direitos e 

liberdades fundamentais. 

 

 

Lei Nº 9.459, 1997. 

 

Realizou a alteração dos arts. 1º e 20 da 
Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 
que define os crimes resultantes de pre-
conceito de raça ou de cor, e acrescen-
tou o parágrafo ao art. 140 do Decreto-
lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.459-1997?OpenDocument
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O  Estatuto da desigualdade racial,  Lei de 

número 12.288/2010, objetiva efetivar 

igualdade de oportunidades, a defesa dos 

direitos étnicos individuais, coletivos e 

difusos e o combate à discriminação e às 

demais formas de intolerância étnica. 

Injúria qualificada prevista no Código 

Penal Artigo 140. Injuriar alguém, 

ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou 

multa. § 3º - Se a injúria consiste na 

utilização de elementos referentes a raça, 

cor, etnia, religião, origem ou a condição 

de pessoa idosa ou portadora de 

deficiência. Pena - reclusão, de um a três 

anos e multa 

“Ninguém nasce odiando outra pessoa 

pela cor de sua pele, ou por sua origem, 

ou sua religião. Para odiar, as pessoas 

precisam aprender, e se elas aprendem a 

odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o 

amor chega mais naturalmente ao coração 

humano do que o seu oposto. A bondade 

humana é uma chama que pode ser 

oculta, jamais extinta”. (Nelson Mandela). 

http://lattes.cnpq.br/7127393102182978
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.459-1997?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.459-1997?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O saber comum, materializado em representações sociais, apresenta-se como 

um elemento de grande valia para a construção de interpretações da realidade. Desse 

modo, a partir da perspectiva de Serge Moscovici, buscou-se trazer um retrato acerca 

da imagem do negro construída por meio de entrevistas a alunos e professores de um 

Curso de Direito, que apresentaram suas perspectivas e sua forma de pensar a 

realidade, por meio de conhecimentos socialmente compartilhados. 

Nesse sentido, é de bom alvitre ressaltar que o conhecimento popular foi 

dotado de valorosas contribuições, sendo também confrontado com o conhecimento 

científico. Verificou-se, portanto, a possibilidade de uma análise que aliou o saber 

comum decorrente do dia-a-dia, numa perspectiva atual, ao conhecimento advindo da 

ciência, a fim de se compreender representações existentes colocadas à luz do 

conhecimento científico.  

Dessa feita, pôde-se constatar que as questões étnico-raciais são de grande 

relevância como foco de estudo no âmbito do Ensino Superior para o Curso do Direito, 

tendo em vista: a lacuna existente na seara curricular do curso em comento; a 

perspectiva dos respondentes expressadas nas entrevistas; bem como a importância 

do tema em um país que é caracterizado pela diversidade étnico racial e que muito 

carece no avanço de políticas que primem por esse reconhecimento, principalmente 

na seara educacional. 

Nessa linha de pensamento, ao se questionar aos respondentes se os mesmos 

acreditavam na existência do preconceito racial no âmbito acadêmico jurídico, a maior 

porcentagem deles (80% dos alunos e 60% dos professores) –levando-se em conta 

as categorias respectivas para a pergunta em comento- reconheceu tal questão. 

Dessa forma, ao se considerar a interação do indivíduo com o coletivo, verificou-se a 

importância de se trabalhar o combate ao preconceito racial no contexto do Ensino 

Superior, na formação dos futuros operadores do Direito. 

No que concerne ao questionamento acerca da representatividade dos negros 

no curso em tela, a maioria dos entrevistados (80% dos alunos e 60% dos professores) 

partilha da ideia de que a mesma é insatisfatória. A maior porcentagem dos 

respondentes (40% dos docentes e 80% dos discentes) - considerando a questão 

acerca da representatividade do negro no mercado de trabalho, no âmbito jurídico-, 
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pensa que a mesma será insatisfatória, ao tomarem por base o próprio contexto 

acadêmico. 

Vale ainda pontuar que 64% e 80% dos alunos e professores, respectivamente, 

entrevistados acreditam que a cor de pele influenciará na conquista do sucesso 

profissional. Essa mesma proporção entende que existe um preconceito velado na 

seara do âmbito acadêmico jurídico.  

Quanto à imagem que os entrevistados relataram que têm acerca da inserção 

social do negro, nota-se, que 40% dos discentes acredita que a sociedade mantém 

uma imagem negativa, e 24% dos alunos denotou que seria uma perspectiva de difícil 

inserção social do negro ou de preconceito velado. Para o mesmo questionamento, 

40% dos professores acreditam numa imagem inferiorizada ou marginalizada do 

negro por parte da sociedade.    

Constatou-se, ainda, que 86,66% dos entrevistados relatam a necessidade da 

discussão das questões étnico raciais no seio de sua faculdade. Nota-se, portanto, o 

reconhecimento dos respondentes, acerca da importância da valorização das 

diferenças, no espaço acadêmico, para uma busca mais inclusiva, no âmbito ensino 

jurídico, em nível de graduação.  

Conclui-se que a partir das estatísticas constituídas por meio das respostas dos 

entrevistados, o saber advindo das relações cotidianas veio a ratificar a importância 

de não se fechar os olhos ao estudo e enfrentamento acerca da representação social 

do negro no Curso de Direito, a fim de se possibilitar um horizonte de desconstrução 

de conceitos pré-concebidos. 

As representações sociais, quando analisadas tem o condão de oferecer 

subsídios para a transformação social. A educação é, portanto, a possibilidade de 

materialização da quebra de preconceitos e da busca de uma igualdade efetiva. É 

nesse mister que se sugere a inserção de uma maior valorização curricular e de 

práticas educacionais que considerem a diversidade étnico racial no campo 

acadêmico jurídico, tendo em vista se confirmarem, pelos próprios alunos e 

professores do Curso de Direito, a necessidade de conceder maior espaço de fomento 

às questões étnico raciais. 
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ANEXO 2 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA ESTUDANTE DO 

CURSO DE DIREITO 

 

1. Idade: _______ 

2. Ano/Período da faculdade: _________________ 

3. Auto declaração étnica ____________________________________ 

4. Quantos colegas negros a sua turma apresenta? ______________ 

5. Você acredita já ter recebido, na faculdade, um tratamento diferenciado em virtude 

da cor de sua pele? Comente. 

6. Qual a imagem, com relação à inserção social, você acredita que as pessoas 

mantêm em relação ao negro? 

7. O preconceito racial, a seu ver, perdura nos dias de hoje na faculdade de Direito? 

Comente. 

8. Você acredita que os negros mantêm alguma imagem, positiva ou negativa, a 

respeito de si mesmos, em decorrência da cor de pele? Se sim você acha que isso 

reflete na sua vida social? Comente 

 9. Você acredita que o Curso de Direito apresenta uma representatividade de negros 

satisfatória ou insatisfatória, diante da quantidade estatística dos mesmos, em sua 

faculdade? Explique. 

10. Considerando a representatividade do negro no âmbito acadêmico jurídico de sua 

faculdade, nos dias atuais, você acredita que o mesmo terá uma boa 

representatividade no mercado de trabalho nessa área? Comente. 

11. Você compartilha da ideia de que a necessidade da discussão das questões 

raciais é interessante para a formação educacional no seio da faculdade de Direito ou 

poderia ser uma questão que os alunos devessem buscar estudar apenas 

individualmente? 
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12. Na sua percepção as pessoas demonstram, no Curso de Direito, terem um 

preconceito velado por um discurso politicamente correto para com os negros ou isso 

não ocorre? Comente. 

13. No seu ver, a discriminação para com os negros ocorreria de forma manifesta mais 

em palavras ou em ações silenciosas? Comente. 

14. Em sua visão, você considera que a cor da pele de alguma forma influencie para 

a conquista do sucesso profissional no âmbito acadêmico jurídico ou esse fator não 

teria interferência? Discorra. 

15. Na sua perspectiva, os negros no Curso de Direito sentem-se tratados de maneira 

igualitária em relação a outras etnias? Comente 

16. A seu ver, a representação social que o negro possui é relevante para influenciar 

a maneira como você o enxerga? Comente. 
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ANEXO 3 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA PROFESSOR DO 

CURSO DE DIREITO 

 

1. Idade: _______ 

2. Auto declaração de cor/etnia: _____________ 

3. Quantos colegas de trabalho negros você tem? 

4. Você acredita já ter recebido, na faculdade, um tratamento diferenciado em virtude 

da cor de sua pele? Comente. 

5. Qual a imagem, com relação à inserção social, você acredita que as pessoas 

mantêm em relação ao negro? 

6. O preconceito racial, a seu ver, perdura nos dias de hoje na faculdade de Direito? 

Comente. 

7. Você acredita que os negros mantêm alguma imagem, positiva ou negativa, a 

respeito de si mesmos, em decorrência da cor de pele? Se sim você acha que isso 

reflete na sua vida social? Comente 

8. Você acredita que o Curso de Direito apresenta uma representatividade de negros 

satisfatória ou insatisfatória, diante da quantidade estatística dos mesmos, em sua 

faculdade (em relação a quantidade de alunos e professores)? Explique. 

9. Considerando a representatividade do aluno negro no âmbito acadêmico jurídico 

de sua faculdade, nos dias atuais, você acredita que o mesmo terá uma boa 

representatividade no mercado de trabalho nessa área? Comente. 

10. Você compartilha da ideia de que a necessidade da discussão das questões 

raciais é interessante para a formação educacional no seio da faculdade de Direito ou 

poderia ser uma questão que os alunos devessem buscar estudar apenas 

individualmente? 
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11. Na sua percepção as pessoas demonstram, no Curso de Direito, terem um 

preconceito velado por um discurso politicamente correto para com os negros ou isso 

não ocorre? Comente. 

12. No seu ver, a discriminação para com os negros ocorreria de forma manifesta mais 

em palavras ou em ações silenciosas? Comente. 

13. Em sua visão, você considera que a cor da pele de alguma forma influencie para 

a conquista do sucesso profissional no âmbito acadêmico jurídico ou esse fator não 

teria interferência? Discorra. 

14. Na sua perspectiva, os negros no Curso de Direito sentem-se tratados de maneira 

igualitária em relação a outras etnias? Comente 

15. A seu ver, a representação social que o negro possui é relevante para influenciar 

a maneira como você o enxerga? Comente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


