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           Agnes Heller (2000)  conceitua preconceito como “um tipo particular de juízo provisório”. Por esse caráter provisório, ele pode se alterar e modificar-se na atividade social e individual. E, estando o preconceito ligado à cotidianidade, ele desempenha uma função importante nas diferentes esferas, mas, 

não procedem essencialmente dessas esferas, nem aumentam sua eficácia; ao contrário, não só a diminuem como obstaculizam o aproveitamento das possibilidades que elas comportam. Quem não se liberta de seus preconceitos artísticos, científicos, e políticos acaba fracassando, inclusive pessoalmente. (Agnes Heller, 2000, p.43)

                Se o preconceito provoca o fracasso pessoal, ele é limitador das potencialidades do sujeito e como tal não permite que esses sujeitos possam viver a vida, já tão limitada, em sua plenitude possível. “Por um lado, assume-se estereótipos, analogias e esquemas já elaborados; por outro eles nos são “impingidos” pelo meio em que crescemos”. (p. 44) Nesse sentido, pode-se passar muito tempo até que se perceba criticamente tais esquemas impostos. Às vezes, passam-se gerações inteiras sem que se problematizem os estereótipos de comportamento e pensamento. Outras vezes, pode-se questioná-los num menor espaço de tempo. 
              Como Agnes Heller, Sant’Ana (2001) faz relações do preconceito com o fenômeno social, no entanto, o coloca na esfera dos fenômenos psicológicos porque ele considera que o preconceito está baseado em julgamentos de pessoas sobre outras pessoas, ou seja, encontra-se na esfera da consciência dos indivíduos, pois,  ninguém é obrigado a gostar de alguém, mas, é obrigado a respeitar os seus direitos. O preconceituoso nem sempre fere os direitos, de fato, do outro, mesmo que não alimente grandes simpatias por esse outro. Preconceito é, portanto,

uma opinião preestabelecida, que é imposta pelo meio, época e educação. Ele regula as relações de uma pessoa com a sociedade. Ao regular, ele permeia toda a sociedade, tornando-a  uma espécie de mediador de todas as relações humanas. Ele pode ser definido, também, como uma indisposição, um julgamento prévio, negativo, que se faz de pessoas estigmatizadas por estereótipos. (Sant’Ana, 2001, p. 54)  

          Bernd (1994) chama a atenção para o caráter de inflexibilidade que está contido no sentido da  palavra preconceito. O indivíduo preconceituoso é aquele que se prende a uma determinada opinião numa posição dogmática que o impede de ter acesso a um conhecimento mais fundamentado da questão que o levaria, talvez, a uma nova avaliação de suas opiniões.    
           Apesar do preconceituoso nem sempre ferir os direitos do outro, isso não quer dizer  que tal tipo de sentimento não possa vir a se tornar prejudicial, pois, o preconceito é o primeiro passo para uma atitude discriminatória e discriminar significa separar, distinguir, estabelecer diferenças.
          O propósito deste estudo constituiu-se em procurar identificar nas manifestações de alunos, estudantes de sexta-série de uma escola da rede pública municipal do Rio de Janeiro, com idades variando entre 11 e 18 anos, atitudes, palavras, preferências e reações que possam conter significados preconceituosos com relação às características raciais dos indivíduos. Para tanto,  num primeiro momento, foram analisadas as respostas de tais alunos que, diante de fotos de indivíduos de raças diferentes, deveriam manifestar  suas preferências estéticas, justificando a resposta. Num segundo momento, foram analisadas as respostas que esses mesmos alunos deram a duas perguntas feitas num questionário que lhes foi aplicado. A primeira pergunta dizia respeito ao fato deles terem presenciado alguma discriminação e como havia sido. A segunda pergunta limitava tal discriminação ao espaço escolar. 
 
. Preconceito Com Relação À Aparência

        Foram analisadas as opiniões de 129 alunos, sendo que 70 do sexo masculino e 59 do sexo feminino. Dos setenta alunos, 36 eram negros e afrodescendentes e 34 eram brancos. Das cinquenta e nove alunas, 35 eram negras e afrodescendentes e 24 eram brancas. O preconceito em relação à cor ou à aparência, pelos alunos, foi revelado nas respostas a uma das questões do questionário aplicado em que havia quatro fotos de pessoas jovens: dois rapazes – um negro e um branco – e duas moças – uma branca e uma negra, acompanhadas da seguinte pergunta:  

         . Qual dessas pessoas da foto é a mais bonita? Por quê? 
  
           Considerando o número total de alunos, a moça branca foi a campeã dos votos porque desses 129 alunos, 57 (44,1%) votaram nela. Mas, isso se deve, principalmente, aos votos masculinos, pois, dos 70 alunos, 50 votaram na moça branca. Os sete votos restantes foram das meninas. Esse dado revela que existe uma diferença entre as manifestações masculinas e femininas: enquanto que os alunos não votaram em fotos de indivíduos do mesmo sexo,  as alunas votaram em ambas as fotos. Quer dizer, elas fizeram escolhas por fotos de pessoas do mesmo sexo demonstrando que, nesse aspecto, elas estão um pouco mais distanciadas dos estereótipos preconceituosos machistas que ainda imperam em nossa sociedade.
          Por escolha das meninas, tanto negras e afrodescendentes quanto brancas, o rapaz negro foi o segundo mais votado – 31 votos que correspondem a 24% do total de alunos. Das 35 alunas negras e afrodescendentes, 21 escolheram-no e das 24 brancas, 10 o escolheram. O número de alunas negras e afrodescendentes que votaram no rapaz negro foi o dobro dos votos das alunas brancas, mas, se for levado em conta que a grande maioria dos alunos – negros, afrodescendentes e brancos – votaram na moça branca, pode-se dizer que aqui as alunas não levaram a cor branca em consideração tanto quanto os alunos de sexo masculino.
         A moça negra foi a terceira mais votada, com 17 votos (12,4 %) e o rapaz branco foi o que teve menos votos - 11, representando 8,5% . As jovens alunas estão dando preferência aos rapazes negros? O preconceito está diminuindo nessa faixa etária ou é o modismo? Afinal, são várias as figuras  masculinas negras que estão fazendo sucesso na mídia.
         Dos dez (10) alunos que não fizeram escolha, quatro (4) meninas negras e afrodescendentes alegaram como motivo para isso o fato de que não gostaram de nenhuma pessoa das fotos ou não acharam ninguém bonito. Duas (2) alunas brancas  disseram que todos eram bonitos e uma também (1) achou todos parecidos. Um (1)  menino branco disse que  não fazia questão  da aparência física quando é levado a fazer esse tipo de escolha e dois (2) meninos brancos consideraram todas as pessoas das fotos feias. Três alunos fizeram mais de uma escolha o que não foi considerado para efeitos de análise.  





TABELA 1

Distribuição das alunas (F) e alunos (M) por escolha
da foto considerada "mais bonita". (N =129)

      Foto

Etnia

Moça branca
Rapaz negro
Moça negra
Rapaz branco
Nenhumaescolha
Outras respostas
Total
Negro(a) e afro-descendente
M
24

-
11
-
-
1
36

F
2
21
1
7
4
-
35
Brancos(as)

M
26
-
4
-
3
1
34

F
5
10
1
4
3
1
24
Total



57

31

17

11

10

3

129
            
            Analisando os dados e justificativas, de acordo com cada uma das fotos escolhidas, tem-se que:


. Escolha da foto da moça branca

          Como justificativa para a escolha da foto da moça branca, as meninas negras e afrodescendentes a consideraram alegre, extrovertida e simpática. O que predominou na escolha dos meninos  negros e afrodescendentes pela moça branca foram os cabelos lisos, a beleza, os olhos atraentes e belos, o sorriso bonito e o jeito de inteligente.
              Já as meninas brancas escolheram a foto da moça branca justificando os cabelos lisos, o sorriso simpático e bonito e os olhos lindos. Os meninos brancos a escolheram por causa da beleza, da simpatia, pelo olhar atraente, por considerá-la inteligente e também pelos cabelos longos, lisos e bonitos. Uma menina branca disse literalmente que ela preferia pessoas com cabelos lisos .
        Um menino branco, talvez preocupado com o julgamento que se poderia fazer dele,   disse: “Não é porque sou preconceituoso, é porque ela é a mais atraente”. Enfim, percebe-se que a maioria das justificativas concentrou-se nos aspectos físicos e os cabelos lisos foram uma constante nessas justificativas. Essa constatação me remeteu ao texto de Gomes (2002) que chama a atenção para o fato de que apesar dos avanços dos  estudos sobre educação, cultura e relações raciais, ainda falta à escola problematizar certos aspectos que envolvem a questão racial. Dentre eles destacam-se “as formas simbólicas por meio das quais homens e mulheres, crianças, jovens e adultos negros constroem a sua identidade dentro e fora do ambiente escolar”. (p.1) 
          Ao realizar uma pesquisa etnográfica em salões étnicos para o doutoramento em Antropologia, a autora constatou que várias depoentes reportaram-se  ao corpo e aos cabelos, dando um destaque especial à trajetória escolar. Nas suas palavras, 
a experiência com o corpo negro e o cabelo crespo não se reduz ao espaço da família, das amizades, da militância ou dos relacionamentos afetivos . A trajetória escolar aparece em todos os depoimentos como um importante momento no processo de construção da identidade negra e, lamentavelmente, reforçando estereótipos e representações negativas sobre esse segmento étnico/racial e o seu padrão estético.(p.1)       

        Os estudos de Gomes (2002) revelaram que o cabelo tem sido um dos principais símbolos utilizados no processo de representação e explicitação das impressões sobre o negro porque desde a escravidão, o cabelo “tem sido usado como um dos elementos definidores do lugar do sujeito dentro do sistema de classificação racial brasileiro”. (p.4). Essa situação tem impregnado as práticas pedagógicas e as vivências escolares, sabendo-se que a escola não é somente uma instituição formadora de saberes escolares. Ela é também formadora de saberes sociais e culturais. Nas próprias palavras da autora
São nesses espaços que as oportunidades de comparação, a presença de outros padrões estéticos, estilos de vida e práticas culturais ganham destaque no cotidiano da criança e do/a adolescentes negros, muitas vezes contrária àquela aprendida na família. Em alguns casos, é o cuidado da mãe, a maneira como a criança é vista no meio familiar que lhe possibilitam a construção de uma auto-representação positiva sobre o ser negro/a e a elaboração de alternativas particulares para lidar com o cabelo crespo. Nesse caso, podemos inferir que saber lidar, manusear e tratar do cabelo crespo está intimamente associado com estratégias individuais de construção da identidade negra. (Gomes, 2002, p.7)  

          A valorização do cabelo liso em nossa sociedade não é somente a expressão de uma vaidade corriqueira, cotidiana, pois, o cabelo ainda é usado como critério para classificar padrões de beleza. As mulheres negras e afrodescendentes, que por escolha ou falta de opção não alisam os seus cabelos, são colocadas numa posição de inferioridade racial determinada por um ideal de beleza convencionado como o mais adequado. Esse fato influenciará na constituição das subjetividades, principalmente, na de crianças e jovens.  
         Mais especificamente, para os jovens, a formação de subjetividades é de extrema importância no processo de tornar-se negro, pois, este período de vida é um dos momentos mais fortes na construção dessa subjetividade. A forma como o jovem vai lidar com as experiências vivenciadas nessa fase é que vai provocar traumas ou desenvolturas diante dos dilemas étnicos/culturais. Recorrendo mais uma vez às palavras de Gomes (2002)    
Para o/a adolescente negro/a a insatisfação com a imagem, com o padrão estético, com a textura do cabelo é mais do que uma experiência comum dos que vivem esse ciclo de vida. Essas experiências são acrescidas do aspecto racial, o qual tem na cor da pele e no cabelo os seus principais representantes. (...) A rejeição do cabelo, muitas, vezes, leva a uma sensação de inferioridade e de baixo auto-estima contra a qual faz-se necessária a construção de outras estratégias, diferentes daquelas usadas durante a infância e aprendidas em família.(p.9) 

        E a escola tem um importante papel a cumprir na desconstrução desses estereótipos criados pela nossa sociedade.


. Escolha da foto  do rapaz negro
        
             A maioria das meninas tanto as brancas como as negras e afrodescendentes escolheram o rapaz negro porque  o consideraram um rapaz “sarado”. Isso significa dizer que elas consideraram que ele tem o corpo com os músculos bem definidos, através de exercícios físicos, ginásticas e musculação. Falaram também dos olhos e do olhar “picante e penetrante”. Essas justificativas nos leva a inferir que a figura do rapaz negro está associada a músculos, à força muscular, à sensualidade . Apenas duas alunas afrodescendentes referiram-se à aparência de responsável, trabalhador e inteligente e uma menina branca o achou educado, responsável e feliz. Mas, de qualquer forma as meninas deram preferência aos rapazes negros.  Novamente, pergunto: o preconceito em relação ao negro está diminuindo entre as meninas nessa faixa etária ou isso deve-se ao fato de que várias figuras masculinas negras estão fazendo sucesso na mídia como jogadores de futebol, pagodeiros, enfim, figuras atléticas, de sucesso e com uma posição financeira bem atraente?  

. Escolha da foto da moça negra
         
         O que predominou na escolha dos meninos negros e  afrodescendentes pela moça negra foi o fato de a terem considerado atraente e por ela ter os “dentes limpos”. Só um aluno falou da beleza. Uma menina afrodescendente  ressaltou que não era pela cor e um menino negro disse que ela não precisava ser muito bonita, mas, sim, educada, deixando transparecer, portanto, que ele a escolhia não pela sua beleza, como foi pedido no enunciado da questão, mas, pelo caráter que julgava ela possuir .
       Os meninos brancos (4) que a escolheram, o fizeram pelos mesmos motivos: por ser atraente, simpática e educada. Um menino a considerou a “mais bonita da foto”. 
        Percebe-se que entre a moça negra e a moça branca há uma diferença nas justificativas. Enquanto a moça branca foi exaltada mais pela beleza, a moça negra foi mais exaltada por ser atraente e simpática. 
 
. Escolha da foto do rapaz branco

          As meninas que escolheram o rapaz branco o fizeram  porque o consideraram lindo, simpático, atraente, alegre e uma menina branca disse que ele passava uma certa confiança. Coisa que não foi dita sobre o rapaz negro. 

. O Significado das Preferências

          O que se pode extrair desses dados?  Que os alunos e alunas, da faixa etária entre 11 e 18 anos – bem jovens ainda – tanto pela foto que escolheram quanto pelas justificativas , valorizam a aparência física ou seja, o aspecto físico é sempre levado em consideração nos primeiros julgamentos que as pessoas fazem umas das outras e, o olhar sobre o corpo negro na escola, a forma como alunos tanto negros quanto brancos lidam com essa questão, evidenciam as diferentes visões e percepções culturais de um grupo em relação a outro. 
        Existe por trás desse julgamento de valor, uma cultura que é perpassada por todas as classes e categorias sociais. Essa cultura – a da estética européia – que é moldada nos valores da classe dominante termina por colocar os negros e afrodescendentes numa dupla desvantagem: além da discriminação que ele sofre por sua situação econômica desfavorecida, ele sofre também discriminação pelo seu fenótipo. Os dados obtidos confirmam a visão de Souza (1983)   
É a autoridade da estética branca quem define o belo e sua contraparte, o feio, nesta nossa sociedade classista, onde os lugares de poder e tomada de decisões são ocupados hegemonicamente por brancos. Ela é que afirma: “o negro é o outro do belo”. É esta mesma autoridade quem conquista, de negros e brancos, o consenso legitimador dos padrões ideológicos [e culturais]  que discriminam uns em detrimento dos outros. (p.29)           

            Esta  afirmação de Souza data de 1983 e, no entanto, aplica-se ainda ao contexto atual brasileiro. Muito pouco mudou de lá para cá e a educação escolar também pouco contribuiu para amenizar essa situação.  Aos padrões ideológicos apontados por Souza eu acrescento o padrão cultura porque ao se refletir sobre o conceito de cultura é preciso considerar que as instituições sociais – no caso a autoridade da estética branca que apesar de não institucionalizada oficialmente foi instituída pela sociedade -  são os suportes sociológicos da cultura, pois, constituem-se no principal canal de conservação e inovação dos valores e conhecimentos. 
              Cultura é, portanto, construção histórica, heterogênea, e como tal é expressão de vivências distintas e personalizadas que devem ser respeitadas, e, sendo a escola  um local de representações de culturas, é também um processo de produção dos mais variados símbolos, representações e significados. Apesar das respostas muito parecidas nessa pergunta feita sobre as fotos, isso é percebido no dia a dia escolar onde esses símbolos, representações e significados aparecem em cada discurso feito, em cada atividade executada, em cada relação que se estabelece entre alunos, professores, funcionários e direção. 

. Preconceito racial: questão cultural ou de classe social?  

	Para Ferreira (1991), “o racismo como ação ideológica se realiza concretamente na sociedade de classes” (p.25) e a ação ideológica no Brasil tem uma conotação racial muito forte. Haja vista a marginalização do afrodescendente no mercado de trabalho, fato que data da segunda metade do século XIX, quando as elites brasileiras incentivaram a imigração de europeus para fazer do Brasil uma nação mais branca. Nas palavras do autor
as classes dominantes estruturaram a sociedade usando como componente seletivo a ideologia racial que fez com que os não-europeus e seus descendentes - negros em particular - fossem postos às margens do trabalho assalariado, levando a que toda uma população apta para o trabalho produtivo tivesse que desempenhar para sua sobrevivência atividades informalizadas no campo e na cidade. (p. 25)     

          Já na opinião da coordenadora do Núcleo de Negros e Negras do PT - Verônica M. Rodrigues, a questão mais combatida por esse Movimento é o “embate enquanto raça e classe”. Isso quer dizer que o preconceito no Brasil está relacionado à cor ou à raça, não sendo apenas uma questão de classe, sendo também uma questão cultural. Ou seja, não basta mudar a ordem social capitalista para que as relações raciais no Brasil mudem. O negro é  discriminado também pela cor e não somente pela posição social inferior que a grande maioria ocupa. 
	Se a discriminação contra os negros e afrodescendentes fosse somente uma questão de classes, o acesso da população mais pobre à escola beneficiaria diretamente esta população, mas, como afirma Pereira (1987)
O adestramento técnico do educando para viver numa ordem social competitiva, bem como a posse de bens simbólicos e o inculcamento de elementos culturais de sociedades urbano-industriais, confundidos com valores de classe e tão valorizados por extensas camadas da população brasileira, continuam, indistintamente, sendo estendidos aos negros enquanto componentes da clientela escolar. (p. 44)

          	Sendo a discriminação contra o negro uma questão cultural, a sua imagem é apresentada de forma estereotipada, estigmatizada, e, nesse caso, a desestigmação na educação escolar se torna um processo mais difícil, pois, vai exigir um projeto mais sistemático de crítica da escola. Tal crítica envolveria entre outras coisas uma revisão das mensagens dos livros didáticos e mudanças nos programas educacionais. Porém, as reivindicações educacionais ligadas à questão cultural encontrariam maior resistência  porque, ainda de acordo com Pereira (1987),
o Estado brasileiro tem sido o guardião da integridade cultural do país, o que significa que o Estado é, ao mesmo tempo, formulador e executor de uma política histórica de assimilação do diferente, do outro. Essa política - que mistura integração cultural com preservação de nacionalidade e até com segurança nacional - inibe, quando não anula, qualquer tentativa de cultivo de alteridades culturais ou étnicas. A escola tem sido um dos grandes mecanismos com os quais o Estado expressa e executa essa política. (p.44)         

	Enfim, a Lei Áurea não representou a cidadania plena para a população negra e afrodescendente. A sociedade brasileira continua discriminando-a e, apesar dessa discriminação ser, algumas vezes, invisível como muitas vezes a mídia deixa transparecer, ela se expressa na falta de oportunidades que tal população enfrenta, sem contar que o próprio Estado, representado por sua força policial, também é autor de várias ações discriminatórias contra o negro e o afrodescendente, pois, a violência dessa instituição, faz parte do cotidiano dos mesmos, principalmente, dos jovens.
	Diante de tal quadro não é de se estranhar que muitos alunos, dessa majoritária parte da população, não se identifiquem como tal porque o negro e o afrodescendente  estão sempre relacionados a coisas ruins. Com isso, a auto-estima e a auto-confiança desses alunos diminuem, na medida em que um auto-conceito negativo é gerado na sociedade. 

. A Discriminação
 
             O Programa Nacional de Direitos Humanos – Brasil (1998) define discriminação como “o nome que se dá para a conduta (ação ou omissão) que viola direitos das pessoas com base em critérios injustificados e injustos tais como raça, sexo, idade, opção religiosa e outros”. (p. 15) A discriminação  seria a exteriorização do preconceito e do estereótipo. Já a discriminação racial estaria relacionada a preferências por raça, cor e etnia. A Convenção da ONU, de 1996, estabeleceu o seguinte conceito para a discriminação racial.

qualquer distinção, exclusão, restrição  ou preferências baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha como objeto ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou exercício, em condições de igualdade, dos direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político, social ou cultural, ou em qualquer outro domínio da vida pública. (Programa Nacional de Direitos Humanos, 1998, p.12) 

         A discriminação racial oficial, posta em lei até há algum tempo atrás como em alguns estados dos Estados Unidos e África do Sul,  estabelece cordões de isolamento  e delimita espaços diferentes para determinados grupos. No Brasil, a Constituição atual não prevê a discriminação por cor ou raça, mas, mesmo assim, pessoas de cor negra foram e ainda são - às vezes veladamente, às vezes não -  discriminadas. As formas mascaradas de discriminação racial constituem o tipo mais perverso de racismo, pois, a responsabilidade criminal de tais condutas fica quase sempre inviabilizada.  Talvez, por isso, 102 dos 129 alunos, responderam não, quando lhes foi perguntado se já haviam sofrido ou visto  alguma  discriminação. 
        Dos 71 alunos negros  e afrodescendentes, 20 – que correspondem a 28,1% do total desses alunos- responderam ter visto ou sofrido discriminação. Dos 58 alunos brancos, 7  – que correspondem a 12% do total desses alunos -  responderam ter visto ou sofrido discriminação, de onde se infere que os negros e afrodescendentes perceberam mais a discriminação do que os brancos.

Tabela 2

Distribuição dos/as alunos/as por percepção da existência da discriminação
(N =129)

Percepção da discriminação

Etnia
Sim
Não
Não Responderam
Total
Alunos/as negros/as e  afrodescendentes   

20

47

2

71
Alunos/as brancos/as 

7

51

-

58
Total

27

102

2

129
 
       Dentre as justificativas dadas para o “como foi”, a resposta de um aluno afrodescendente chama a atenção: “Já vi mas não vou falar. Não faço a mínima idéia onde foi, mas, já vi índio. Não vou fazer comentários sobre a discriminação porque eu acho isto injusto. Você fazer essas perguntas para a gente responder, não estou te respondendo, eu estou falando o que eu penso”.  Percebe-se o quanto foi difícil para esse aluno tocar no assunto. 
         Havia também uma pergunta específica sobre a discriminação na escola. Dos 71 alunos negros e afrodescendentes, 17 responderam já terem visto ou sofrido alguma discriminação na escola. Isso representa 23,9% do total. Já dos 58 alunos brancos, 7 responderam da mesma forma, representando 12% do total. Portanto, os alunos que mais perceberam ou sofreram discriminação na escola foram os negros e  afrodescendentes.




Tabela 3

Distribuição dos/as alunos/as por percepção da discriminação na escola
(N =129)

Percepção da discriminação na escola

Etnia
Sim
Não
Não Responderam
Total
Alunos/as negros/as e  afrodescendentes 

17

52

2

71
Alunos/as brancos/as 

7

49

2

58
Total

24

101

4

129

     
            Como justificativa para as respostas ao “como foi”, têm-se que das 24 respostas dadas, 8 não explicitaram o tipo de discriminação. Dos 16 que assim o fizeram,  9 (56,2%) a relacionaram à questão racial, relatando-se casos de xingamentos de macaco, saci pererê e outros. É um percentual significativo dentro do pequeno número de alunos que perceberam alguma discriminação na escola, mas, que nos faz voltar para mais algumas reflexões sobre a discriminação. 
        Determinadas culturas são supervalorizadas em detrimento de outras quando se discrimina. Nesse sentido, dá-se ao dominador a idéia de que ele é o melhor e ao dominado o sentimento de menor valor. A sociedade, então, fica dividida sob duas óticas: a do discriminador que manda e se considera o mais culto, o melhor e estabelece as regras do jogo que mais lhe interessam  e, a do discriminado que precisa lutar para elevar sua auto-estima e construir uma identidade positiva acerca de suas origens e posição na sociedade. E como fica a escola que nem se dá conta do quanto ela representa um espaço discriminatório? Lopes (2001) nos dá a resposta.
A educação escolar  deve ajudar professor e alunos a compreenderem que a diferença entre pessoas, povos e nações é saudável e enriquecedora; que é preciso valorizá-las para garantir a democracia que, entre outros, significa respeito pelas pessoas e nações tais como são, com suas características próprias e individualizadoras; que buscar soluções e fazê-las vigorar é uma questão de direitos humanos e cidadania. (p. 188)      

 
         A discriminação, vista como um tratamento diferencial conferido a certos membros de certos grupos, pode ter origem no preconceito, visto como “opinião ou julgamento formado antes do conhecimento dos fatos, idéias preconcebidas, favoráveis ou mais usualmente desfavoráveis, juízo prévio, conceito negativo que uma pessoa ou grupo de pessoas tem sobre outra pessoa ou grupo diferente”. (Silva, 2002)
        O que a escola pode fazer para contribuir na diminuição dessa existência de tratamentos diferenciais na sociedade que tanto machuca e prejudica na formação e construção de sujeitos políticos, no sentido de serem atuantes nos caminhos de uma sociedade? Como bem argumenta Santos (2001), a discriminação racial não diz respeito somente a crianças negras. Trabalhar no ambiente escolar, de forma satisfatória contra as ideologias que vão reforçar esse tipo de discriminação, significa instaurar novas formas de relação entre crianças negras, brancas e afrodescendentes, corromper com os velhos discursos eurocêntricos, promover situações de diálogo e de questionamentos e favorecer uma vivência que permita a todos da comunidade escolar “garantir e promover o conhecimento de si mesmo, no encontro com o diferente”. (p.106) 
          Enfim, por não se ter o preconceito racial contra a população negra e afrodescendente brasileira como tema de trabalhos e discussões no espaço escolar, esse tipo de preconceito se estabelece de forma sutil no cotidiano da escola e é reforçado pelo silêncio que se estabelece sobre o mesmo Sobre o assunto é oportuno consultar a dissertação de Mestrado “ Silêncio: um ritual pedagógico a favor da discriminação racial nas escolas públicas de 1o grau”, de Luis Alberto Oliveira Gonçalves, Universidade Federal de Minas Gerais,1985.  .     
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