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RESUMO:  
 

O trabalho consiste em uma proposta de aplicação de um sistema de cotas raciais no 

ensino básico de escolas privadas, tomando providências a respeito da discriminação racial 

e suas complicações, principalmente no quesito de oportunidades e sua interferência no 

processo de educação, consequentemente na formação profissional. A partir da análise do 

contexto social das escolas particulares, pretende-se propor a aplicação de um sistema de 

cotas raciais no ensino básico, tendo como objetivo a desestruturação do racismo a partir 

da integração da figura negra na esfera social de maioria branca, consequentemente 

ampliando a oportunidade de ensino de qualidade à população negra.  Acredita-se que o 

processo de longa duração corrobore para desestruturação da discriminação racial no 

Brasil, já que, por sua vez, o processo de formação da ideologia do indivíduo se dará numa 

esfera social em que será normalizado o compartilhamento do contexto físico do branco 

com o negro, uma vez que o contexto elitizado das escolas privadas acaba apenas 

fomentando a desigualdade, sendo que aqueles que começaram privilegiados continuam 

privilegiados. Temos atualmente o projeto de cotas raciais em faculdades, porém tal sistema 

apenas visa a reparação quantitativa da discriminação, ou seja, não atende a 

desestruturação em âmbitos ideológicos, já que por sua vez a formação individual do caráter 

daqueles indivíduos do contexto acadêmico já estará formada, diferente do contexto social 

no ensino básico, no qual o processo de formação ideológico se dará juntamente à 

normalização da igualdade racial. A pesquisa se dá por um levantamento bibliográfico, que 

toma como base referências sobre o racismo estrutural, utilizando como suporte as obras 



 
de Silvio Almeida, Djamila Ribeiro, Florestan Fernandes, além de autores sociólogicos que 

discorrem acerca do contexto marginalizado e inferiorizado do negro na sociedade 

brasileira, como Jessé Souza, por exemplo. 
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INTRODUÇÃO  

 

 É inquestionável a existência de um infeliz e implícito ‘’regime de segregação’’ na 

atual sociedade brasileira, que se materializa em várias instâncias, tal como a escola básica. 

Cerca de 55% da população nacional é de etnia preta, mas tal presença se desbalanceia 

quando pensamos na distribuição desta população entre as escolas públicas e privadas. 

Nestas últimas, a presença do negro é visivelmente inferior, o que além de demonstrar a 

existência de uma desigualdade social, colabora para a manutenção de tal situação, já que 

vários indicadores apontam uma enorme distância entre a qualidade do ensino público e do 

privado.  

 Percebe-se como reflexo da precária escolarização oferecida na rede pública, 

especialmente para a população mais pobre, a aprovação em universidades, sendo que em 

2017, segundo o censo escolar realizado pelo IBGE, 51,5% dos brancos com ensino médio 

completo ingressaram no ensino superior. Já entre pretos e pardos essa proporção era de 

33,4%, fator que explicita e materializa a desigualdade racial. Porém, quando se analisa os 

percentuais de aprovados oriundos de escolas privadas, percebe-se que tal tipo de 

escolarização atenuou as diferenças segundo cor e raça: a taxa de ingresso dos brancos 

provenientes do ensino médio privado foi de 81,9% e a dos pretos ou pardos, de 71,6%.  



 
 Observa-se, desta maneira, se se comparam os dados gerais de aprovação com 

aqueles oriundos das escolas privadas, que há uma grande distância entre os alunos 

provenientes de escolas privadas e de escolas públicas, nas quais os negros são maioria. 

Mesmo sendo a maior parcela da população, estes jovens, ao se depararem com uma 

escolarização deficiente, não tem condições para avançar em seus estudos, perpetuando a 

desigualdade e os preconceitos. Entretanto, a consequência de um sistema segregado não 

se dá apenas diretamente em relação ao contexto precário do negro, mas sim a construção 

de uma elite racista, que compactua com uma ideia meritocrata e cria ideologias 

segregacionistas mesmo que irracionalmente. Assim como Jessé Souza discorre sobre a 

invisibilidade do privilégio ao privilegiado em seu livro, ’’A elite do atraso’’,  existe 

minuciosamente uma inversão em relação o conceito dos indivíduos moldarem uma 

hierarquia, assim concluindo que a hierarquia em atual estágio social manda em nós de 

modo ’absoluto e silencioso’. As consequências dessa hierarquia moral invisível são 

inversas a suas ações diante a nós, muitíssimas visíveis. ‘’O mesmo esquema possibilita 

que o branco se oponha ao negro como superior também pré-reflexivamente. Mesmo as 

supostas virtudes do negro são ambíguas, posto que o animalizam com a força física e o 

apetite sexual. O grande problema dessas hierarquias que se tornam invisíveis e pré-

reflexivas é sua enorme eficácia para colonizar a mente e o coração também de quem é 

inferiorizado e oprimido.’’ (p.18) assim conclui Jessé  Souza. 

 A inserção do negro em uma realidade dominada pela parcela branca se dá como 

possibilidade de fuga e equificação diante da segregação educacional entre o branco e o 

negro no Brasil. O sistema educacional é responsável pela formação não só quantitativa de 

um aluno, mas também qualitativa, uma vez que será palco para boa parte das experiências 

do aluno, as quais colaboram para uma formação ideológica do indivíduo. Ainda sobre ‘’A 

elite do atraso’’, Jessé aborda sobre a influência cultural e sua colaboração na formação 

ideológica, alegando que a escola colabora para consolidação da personalidade de um 

indivíduo e assim concluindo: 

‘’instituições fundamentais para qualquer um de nós nos moldam e nos 

constroem em certo sentido, seja pelo direcionamento explícito, seja pelo 

incentivo para a criação de disposições que irão construir o comportamento 

prático.’’ (SOUZA, 2019, p.27) 

 



 
 A integração do negro em uma realidade mais ‘’inclusiva’’, se é que é possível afirmar 

assim, é muito recente, não se tem 150 anos desde a abolição da escravidão no Brasil, 

portanto, negar a marginalização do negro desde o fim da escravatura até hoje é inaceitável. 

A contextualização da pobreza e precariedade da população negra se dá 

inquestionavelmente por direta relação com a escravidão e seu período pós abolição, assim 

vai discorrer Florestan Fernandes em um dos clássicos da sociologia brasileira, ‘’A 

integração do negro na sociedade de classes’’, publicado em 1965, onde em seu segundo 

momento irá discorrer sobre o que fora registrado (nas décadas seguintes a abolição da 

escravidão) um perceptível ‘’déficit negro’’ em São Paulo. Ele descreve sobre o final do 

século XIX e início do século XX, período qual ocorreu um grande salto populacional na 

cidade de São Paulo devido a chegada de imigrantes no Brasil, onde  por outro lado, o 

cruzamento entre raças (como parte de um processo de branqueamento), explicitou indícios 

de uma banalização e sentimento de inexistência do ‘’elemento negro’’ por parte da 

população, portanto corroborando com uma ideologia coletiva racista, que perpetua até os 

dias de hoje. 

Pode-se afirmar através de exemplos históricos como a abolição da escravatura ou 

a revolução haitiana, por exemplo, que a população branca fez em igualdade social apenas 

as raças que lhe convinham, ou seja, apenas a branca. Portanto, tomando como base sua 

conformação histórica, o conceito de raça opera a partir de dois registros que inter 

relacionam.                                                            

1. Como característica biológica, em que a identidade racial será atribuída 
por algum traço físico, como cor da pele, por exemplo; 

2. Como característica étnico-cultural, em que a identidade será associada à 
origem geográfica, à religião, à língua ou outros costumes, ‘’a uma certa 
forma de existir’’. A configuração de processos discriminatórios a partir de 
registro étnico-cultural Frantz Fanon  denomina racismo cultural. (Racismo 
estrutural, de Silvio Almeida, 2019, p.21) 

 

O conceito de raça não tem como ser explicado a partir de uma realidade natural, já 

que é um conceito sociológico, apesar da antropologia, a partir do século XX, demonstrar 

como inexistentes determinações biológicas capazes de hierarquizar a ideologia, cultura e 

religião. Contudo, Silvio Almeida, filósofo e professor universitário, afirma em seu livro, 

‘’Racismo estrutural’’, de 2019, que o conceito de raça socialmente naturaliza a 

desigualdade e a segregação de um grupo histórica e sociologicamente considerado 

minoria.  



 
O processo de classificação de raça vem acompanhando a sociedade há tempos, 

demonstrando uma ideologia coletiva de diferenciação, ou seja, quando compartilhamos da 

ideia de que existe a denominação de determinadas classes raciais, como negros, brancos, 

pardos e amarelos (termos utilizados para classficação de raça no IBGE) acabamos 

afunilando indivíduos e enquadrando-os em conceitos que dentro da própria classificação 

já possui uma grande diversidade, como por exemplo a classificação do negro, a qual possui 

uma imensa gradação dentro da negritude. 

O preconceito pode ser motivado a partir de várias diferenciações individuais, sendo 

a lgbtfobia motivada a partir da desavença à comunidade lgbtqia + por exemplo. Contudo, 

conclui-se que o racismo é um tipo de preconceito, porém nem todo preconceito irá tomar 

como base a raça. O racismo segundo o dicionário de língua portuguesa Oxford Languages 

é descrito como ‘’um conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre 

as raças, entre as etnias e uma doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma 

raça (considerada pura e superior) de dominar outras.’’ 

A discriminação por sua vez pode ter manifestação direta ou indireta. A discriminação 

direta segundo Silvio Almeida em seu livro ‘’Racismo estrutural’’ se dá pelo repúdio 

ostensivo a indivíduos ou grupos, motivados pela condição racial, portanto, toda ação direta 

que interfere nos direitos sociais e humanos será considerado discriminação direta, assim 

como as situações de países que proibem a entrada de negros, judeus, mulçumanos ou 

ainda lojas que recusam atender clientes de determinada raça. Adilson José Moreira, Doutor 

em Direito Constitucional Comparado pela Faculdade de Direito da Universidade de Harvard 

(2013), conclui que o conceito de discriminação direta é ‘’incompleto’’ e que não é possível 

descrever e explicitar a complexidade desse fenômeno de discriminação. 

É impossível atualmente na sociedade você afirmar que não é racista, assim afirma 

Silvio: 

‘’... por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral e/ou 
juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna ética e 
politicamente responsável pela manutenção do racismo’’ (ALMEIDA, 2019, 
p.34).   

 

Portanto o argumento ‘’mas eu não sou racista’’ em uma discussão não o torna 

moralmente um  ser que toma em igualdade a raça dos indivíduos em sua esfera social, 

contudo, não há de se afirmar e sim se perguntar o que você está fazendo ativamente para 

combater o racismo, alega Djamila em seu livro “Pequeno manual antirracista”. A 

discriminação racial está apresentada na sociedade diante três concepções, sendo elas: a 



 
estrutural, institucional e individual. A concepção estrutural se dá como uma ideologia pré 

estabelecida socialmente, porém, o conceito do racismo institucional se concretiza como 

corroboração do estruturalismo. Portanto, as consequências sociais são colaboradas pela 

instituição, ou seja, quando vemos a falta de representatividade, a ideologia racista, mesmo 

que inconscientemente, acaba sendo corroborada, tendo como exemplo a representação 

marginalizada da figura negra em meios midiáticos, como algumas propagandas, 

personagens de séries e novelas que trabalham em cima da estereotipização da figura 

negra, como uso do ‘’blackface’’ ou assimilação de homens negros a papéis que 

representam marginais, e mulheres negras a empregadas domésticas. A disseminação da 

ideologia racista de forma estrutural ou institucional apenas fomenta o racismo individual, o 

qual se dá pela concepção discriminatória tomada como partido a própria ideologia 

individual, portanto, a disseminação de forma individualista na sua maioria das vezes é de 

fácil percepção, uma vez que será manifestada muitas vezes de forma direta. 

Uma das mais gritantes consequências da discriminação racial direta ou indireta é o 

pouco acesso a educação básica, educação de qualidade e a conclusão de um ensino 

médio e ensino superior, podemos contar que muitas das complicações atuais, como saúde 

e pobreza, seriam assim prevenidas se todos tivessem educação desde o início igualitária. 

Sendo o racismo um elemento estrutural na sociedade, essas complicações não se tem 

hoje em dia como raiz de origem a discriminação, mas sim um aglomerado de complicações 

que ligam e interferem com o racismo e discriminação. A discriminação racial nos primórdios 

da escravidão é o que relaciona diretamente com a pobreza, falta de ensino e saúde dos 

negros, já que por sua vez é a abolição da escravidão e a liberdade dos negros que forma 

uma desigualdade gigantesca entre a população negra e branca no final do século XIX e 

início do XX no Brasil. 

O racismo ocasiona várias consequências diretas na sociedade, obviamente de forma 

brutal na população negra, porém estudos afirmam que uma equipe diversificada aumenta 

o potencial produtivo, como o estudo de Reinaldo Bulgarelli, que alega que um ambiente de 

trabalho diversificado estimula a criatividade. Além disso, a baixa presença de pessoas 

negras em um ambiente de trabalho pode deixar uma suscetibilidade a ofensas e violências 

racistas. 

7 pesquisa demonstra a desigualdade racial na elite do país, o que demonstra o 

isolamento do senso elitista em relação à situação da negritude no Brasil, ou seja, há uma 

baixa conscientização da população, o que faz com que corroboremos com a discriminação 



 
para com as ‘’minorias’’. Para tal, no Brasil, a Lei de Cotas Raciais para ingresso ao ensino 

superior visa diminuir as desigualdades raciais e sociais, ela se funda na necessidade de 

superar o racismo estrutural e institucional e garantir a igualdade de direitos e igualdade 

material entre os cidadãos, por meio da distribuição equitativa dos direitos. Dados do IBGE, 

referentes a 2015, afirmam que somente 12,8% dos negros, entre os 18 e 24 anos, são 

estudantes em instituições de ensino superior brasileiras, isso comprova que a proposta de 

cotas para o ensino superior é apenas a busca de uma igualdade quantitativa teórica não 

sucedido, quantitativamente nem qualitativamente, uma vez que a ideologia individual 

racista não é inibida e já que ainda sim o percentual de pretos ou pardos no mercado 

informal de trabalho no Brasil ainda chega a 47,4% em 2019. 

8 alegado que os negros são minorias nas escolas privadas e na maioria das escolas 

públicas afirmamos que a esfera social elitizada não possui o elemento negro em sua 

composição, o que impede a conscientização em questão da negritude e o preconceito para 

pessoas brancas. Contudo, a integração do negro num contexto compartilhado entre raças 

durante a construção do caráter individual proporcionaria abragência diante as questões 

quantitativas e qualitativas relacionada ao racismo e a desigualdade racial. 

 

 

OBJETIVO  

Objetivo geral: Auxiliar a desestruturação do preconceito racial na sociedade. 

Objetivos específicos:  

-  Aplicar um sistema de cotas raciais no ensino básico. 

- Compreender a habitualidade e normalidade das crianças diante figuras negras dentro do 

processo de construção de caráter do ser humano durante a infância. 

- Conciliar a desconstrução do racismo a partir de cotas no ensino básico com o sistema de 

monetização financeira das escolas privadas. 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

O preconceito se encontra presente há muitos anos na sociedade e atualmente vem-

se criando ondas de conscientização e buscas para erradicação do racismo, para que assim 

seja o fim das consequências geradas por esse preconceito. Tendo em vista toda a situação 

histórica da população negra, anos de minoração e ocultação de oportunidades, o sistema 

de cotas proposto por este projeto visa solucionar o racismo estrutural, quantitativo e 



 
qualitativo, em sua própria base de estruturação, visto que, grande parte da ideologia de 

um indivíduo é construído na infância. Com isso, questiona-se: seria possível implantar um 

sistema de cotas na educação básica privada, para o compartilhamento da mesma esfera 

social entre brancos e negros, conciliando o processo de melhor educação para população 

negra e a desestruturação do preconceito racial para uma futura geração? 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa se dá como uma pesquisa bibliográfica, a qual se dividirá em etapas para 

compreensão de sua temática e por fim a realização de seu objetivo em prática. Através da 

revisão bibliográfica a partir de artigos científicos, sites e livros busca-se a compreensão do 

racismo, tanto individual como estrutural. Primeiramente se busca compreender como o 

racismo se torna estrutural. Em seguida, intui-se entender a origem e a necessidade da Lei 

de cotas no ensino superior no Brasil, e sua contribuição para desestruturação do racismo 

e seu auxílio para construção de uma sociedade de quesitos raciais igualitária em direito e 

oportunidades. 

Em sua etapa principal para realização de seu objetivo é feito o estudo das cotas 

raciais para o ensino superior. Compreender seu objetivo, seu motivo de implantação no 

sistema educacional brasileiro, para que seja interpretado sua contribuição para a 

sociedade e contudo estabelecer seus benefícios e malefícios, analisando também outros 

meios para desestruturação do racismo. 

Para entender o processo de formação de uma ideologia no pensamento de um ser 

humano é realizado pesquisas de como é dado a influência de uma esfera social para o 

desenvolvimento do caráter de uma criança, portanto é revisado obras e teorias de vários 

especialistas no ramo da psicologia e filosofia para que tal etapa seja concluída. Por fim, irá 

conciliar conhecimentos adquiridos durante o processo de realização do projeto para que 

seja pensado como seria e/ou será o processo de implantação de um sistema de cotas no 

ensino básico e quais seriam  suas contribuições para desconstrução do racismo, qualitativa 

e quantitativamente. 



 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O racismo é manifestado na sociedade a partir de infinitas maneiras, como no meio 

físico, midiático, sendo explícito ou implícito. Quando é falado sobre como é estruturado o 

racismo dizemos que está além de falas e atos explicitamente racistas, porém falamos sobre 

uma ideologia pré formada socialmente e inconsequentemente transmitida através de 

imposições explícitas ou implícitas juntamente da generalização e estereotipização da figura 

negra em relação a pobreza, violência e etc.  

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não há um meio instantâneo para que o preconceito seja erradicado, é impossível 

alegar que a discriminação e o preconceito seja um dia acabado, mas é aparentável 

quepossível desvendar meios para que o processo seja acelerado e minimizado. Portanto, 

diante o estudo social em relação a criação de uma ideologia racista revela que o racismo 

e preconceito se enquadram por parte da sua criação no desenvolvimento inicial do ser 

humano, portanto, é buscável meios para a intervenção no princípio do problema, ou seja, 

no desenvolvimento básico.  

A criação de um sistema racial de cotas no ensino básico nas escolas privadas 

trabalha em sua essência em particularidades com a tese de Florestan Fernandes, no seu 

livro ‘’A integração do negro na sociedade de classes’’, tendo em vista a sua proposta de 

resolução de problemas sociais relacionados a população negra, não apenas em âmbitos 

dos contextos precários, mas também atentendo a questão de consientização e 

normalização da classe branca em relação a população negra e o racismo. 
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