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LOURENÇO, Jaqueline Suzana. Políticas públicas para a população negra: uma 
analise da Lei N° 10.639/03. 2011. 29f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2011. 
  

RESUMO 

 
A presente pesquisa analisa a partir das políticas públicas o processo de 
implementação da Lei N° 10.639/03 na educação. Para tanto apresentamos uma 
discussão sobre o racismo e suas conseqüências na sociedade brasileira entre elas 
a desigualdade existente entre brancos e negros que tem sido secular em nosso 
país. Destacamos as desigualdades entre negros e brancos presentes nas 
estatísticas e apresentadas nas freqüentes reivindicações do movimento negro para 
que a educação no Brasil seja inclusiva. Neste contexto é que se torna importante 
atender essa população através da Lei N° 10639/03. Este estudo foi realizado com 
base em documentos que tem como objetivo orientar as escolas de ensino 
fundamental e médio como deve ser feitos a inserção dos conteúdos voltados para 
educação das relações étnicorraciais. Constata-se que apesar das falhas a lei 
representa um avanço no sistema educacional brasileiro e como conseqüência um 
ganho para seus alunos negros e não negros.  
 
  
Palavras-chave: Políticas Públicas. Negro. Racismo. Lei N° 10639/03. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A presente pesquisa tem como objetivo discutir uma das políticas 

públicas voltadas para a população negra no Brasil a Lei N° 10.639/03. Essa lei 

possibilitou a inserção de conteúdos étnicorraciais nos currículos de ensino 

fundamental e médio das escolas públicas e particulares do Brasil. 

O entendimento que temos é que esta Lei veio para reparar a 

desigualdade no tratamento dado aos conteúdos relacionados à história e cultura 

afro-brasileira e africana abordados pelas escolas brasileiras. Deste modo 

questionamos: Quais as orientações legais para a discussão dos conteúdos étnico-

raciais na educação?  

Acredito ser importante realizar um trabalho acadêmico voltado para 

a questão racial na educação Brasileira, pois ao ingressar na universidade no ano de 

2006 como aluna cotista, a universidade era para mim um ambiente estranho. Eu 

que sou a primeira da minha família a buscar um diploma de curso superior não 

percebia muitas das diferenças raciais que existia ao meu redor, não tinha a menor 

idéia do que de fato era o racismo, o preconceito, a discriminação nem o que seria 

as cotas que me ajudara a ingressar na universidade. 

 No segundo ano do curso me inscrevi para participar de um evento 

que tinha como titulo “Encontros Sócio-Pedagógicos – 2ª edição – A Pedagogia e a 

Sociologia: um diálogo recorrente em torno da educação”. Nesse encontro se 

desenvolveu uma discussão profunda das relações entre pedagogia e sociologia 

voltada para a educação e história do negro no Brasil e a importância da Lei N° 

10639/03 para que se pudesse fazer diferença no sistema educacional brasileiro.  

Participar desse evento me fez perceber o quanto eu jovem negra 

deixei de apreender e conhecer sobre a verdadeira história do negro no Brasil e que, 

diferente do que havia apreendido durante minha vida escolar, o negro não é só 

senzala e escravização, o negro tinha origem, história, cultura e religião. Participar 

nesse evento fez com que eu me interessasse por desenvolver um projeto de 

pesquisa a nível acadêmico voltado para essa temática.  

Ainda no 2° ano do curso fazendo pesquisas conheci o NEAA 

(Núcleo de Estudos Afro-Asiáticos) da UEL onde o acesso a livros, eventos, estudos 

e projetos de pesquisa e extensão voltados para e Lei N° 10639/03, fizeram com que 
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eu tivesse material necessário para desenvolver as pesquisas do meu trabalho de 

conclusão de curso. 

Fazendo frente a tudo isso observo como necessário o 

desenvolvimento de pesquisas que contribuam para a análise dessa lei que é um 

marco para a educação brasileira. 

Com o objetivo de fundamentar minha pesquisa realizei um estudo 

bibliográfico e análise documental que relatam os caminhos percorridos até a 

aprovação da Lei N° 10639/03 e as indicações para sua implantação de forma 

efetiva nas escolas.   

No primeiro capítulo a discussão se dá em torno dos 

desdobramentos do preconceito racial no Brasil, a democracia racial e a influência 

desses elementos na escola brasileira.  

No segundo capítulo, a discussão vem para os debates em torno 

das políticas publicas em nosso país e a importância delas para que a escola se 

torne um espaço onde todos os alunos sintam-se contemplados. No terceiro capítulo 

analiso a Lei N°10.639/03 e os documentos nacionais que trazem orientações para 

as escolas e professores apliquem a lei de forma efetiva em sala de aula. 

As considerações finais vêm na sequência e nelas abordamos o 

avanço que foi para a escola brasileira a aprovação da lei que tem em seu contexto 

muitos limitadores, mas apresenta-se com relevância ímpar no desenvolvimento dos 

conteúdos escolares. Assim, o desenvolvimento desse trabalho no curso de 

pedagogia vem contribuir para a ampliação de pesquisas na área da educação. 
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2 TRATAMENTO DAS QUESTÕES RACIAIS: OS DESDOBRAMENTOS DO    
PRECONCEITO RACIAL NO BRASIL 

 

Esse capítulo tem por objetivo dialogar com autores que fazem 

referência ao tratamento das questões raciais, e nela o preconceito e discriminação. 

Iniciamos destacando as origens e os diferentes determinantes que contribuíram no 

passado para o desenvolvimento do preconceito racial no Brasil e contribuem 

atualmente para a sua permanência e cristalização no cotidiano brasileiro.  

Para Candau (2003, p.18) “[...] preconceito é fundamentalmente uma 

atitude, a discriminação refere-se a comportamentos e práticas sociais concretas”. A 

discriminação racial no Brasil tem como base o tratamento diferenciado dos 

indivíduos devido a sua cor de pele.  

A discriminação racial no Brasil tem se apresentado como uma 

marca que nossa sociedade tem carregado durante séculos, se apresentando 

discreta, mas suas práticas têm mostrado uma segregação invisível a uma parcela 

da sociedade fazendo com que o racismo se consolide. Para (Lima; Vala, 2004, p.3): 

 
O racismo constitui-se num processo de hierarquização, exclusão e 
discriminação contra um indivíduo ou toda uma categoria social que 
é definida como diferente com base em alguma marca física externa 
(real ou imaginada), a qual é re-significada em termos de uma 
marca cultural interna que define padrões de comportamento. Por 
exemplo, a cor da pele sendo negra (marca física externa) pode 
implicar na percepção do sujeito (indivíduo ou grupo) como 
preguiçoso, agressivo e alegre (marca cultural interna).  

 
 

Segundo os autores citados anteriormente o racismo consiste em 

excluir todas as pessoas que fazem parte de uma determinada parcela da 

sociedade e aqui faço menção à sociedade brasileira, que usa a cor da pele do 

individuo para justificar mesmo que de maneira escusa a discriminação racial. A 

atitude racista utiliza adjetivos pejorativos para se difundir de forma sutil, por meio 

de brincadeiras e piadas que atinjam as pessoas negras de forma subjetiva. 

A cor da pele, a textura do cabelo, o formato do nariz e da boca 

são alguns dos traços fenotípicos1 que dão características as pessoas da espécie 

humana. Mas no Brasil como em outras partes do mundo essas características são 

utilizadas para humilhar indivíduos negros, através de piadas de teor racista como 

                                                 
1 Indivíduos de um grupo que apresentam caracteres exteriores iguais. (Ferreira, 2008, p. 292). 
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forma de subjugar e discriminar negros. De acordo com Dahia (2008) a utilização 

freqüente de piadas contra negros originou-se após a abolição da escravatura, e 

vem de forma escusa reforçar o racismo presente em nosso país. Conforme 

(Silvério, 2001, p.126). “Á discriminação racial por marca é uma forma camuflada, 

sutil e sub-reptícia de racismo, que inclui e pretere, ao invés de excluir e segregar”. 

O processo de discriminação racial no Brasil fez com que após a 

abolição da escravatura o negro passasse de escravo a homem liberto, mas essa 

liberdade empurrou o negro para as margens de nossa sociedade e como resultado 

dessa marginalização o negro passou a ser tratado como inferior em todos os 

aspectos da sociedade.  

Segundo Blitz (2004, p. 02) 

 

 A abolição da escravatura tornou o liberto em senhor de si, mas não 
lhe assegura nenhum tipo de auxilio, segurança ou amparo (...) A 
liberdade transfigurou-se em uma outra forma de prisão, onde se 
impediu as tentativas de desenvolvimento do negro levando-os à 
marginalização.  
 
 

A abolição da escravatura no Brasil deu-se em 1888, após muitas 

lutas travadas pelos abolicionistas contra o sistema escravocrata. Teoricamente, 

após a Lei áurea, o negro não estaria mais na condição de escravo, a qual foi 

subjugado durante o período escravocrata, podendo a partir de então usufruir de 

iguais direitos como os demais cidadãos brasileiros fossem eles brancos, índios, 

negros ou estrangeiros. 

Infelizmente essa abolição se deu somente na teoria, pois na prática 

observamos que mesmo com a “alforria” o negro continuou sendo forçado a uma 

condição de escravo. A Lei áurea possibilitou ao negro a condição de liberto, mas 

escravizado pela sociedade que acabava por estabelecer para o negro uma posição 

social e econômica inferior. O racismo velado presente no Brasil tirou do negro o 

direito de ser tratado como um cidadão devido a uma condição biológica que é a 

diferença na cor da pele, isso quando comparado com brancos. 

 Silvério (2001, p. 127) afirma, 

 

A insistência na ausência de uma legislação explicitamente racista e 
segregacionista, aparentemente, tenta eximir o grupo dirigente e os 
intelectuais, preocupados com a transição do trabalho escravo para 
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o trabalho livre, de qualquer responsabilidade pelos destinos da 
população afro-descendente naquele momento histórico.  

 

Segundo Silvério (2001, p. 123) “no Brasil nunca houve, após a 

abolição da escravatura, leis com caráter segregacionista e racista”. Mas ao mesmo 

tempo não houve uma preocupação com o que aconteceria com a população negra 

após a abolição. Essa falta de cuidado com o destino do negro no Brasil resultou na 

marginalização da população negra gerando desigualdade de acesso e de 

oportunidade entre negros e brancos em nossa sociedade. 

As discussões no tratamento dado a negros e brancos deram uma 

nova característica ao Brasil, um país visto como democrático no tratamento das 

diferentes etnias2 nele presente, trazendo á tona o racismo enraizado fruto de 385 

anos de escravização da população negra africana.  

Infelizmente a realidade vivida pelos negros na sociedade brasileira 

desmascara a farsa da democracia racial que verdadeiramente se aproxima mais de 

uma ditadura do que de uma democracia. 

 
2.1 Brasil: da Democracia Racial Forjada a Ditadura Racial Velada 
 

Segundo Guimarães (2002) os registros que se tem em relação à origem 

do termo democracia racial datam de aproximadamente doa no de 1940 onde Freyre 

em suas conferências na Universidade da Bahia em 1943 usa a expressão 

“democracia étnica”, e anteriormente 1930 “democracia social”, em 1942 Pierson 

usa a locução “sociedade, multirracial de classes” (Pierson, 1942). Toda essa 

inquietação dos pensadores da época demonstra que há uma preocupação em se 

definir o Brasil como uma sociedade que aparentemente não esta impregnada de 

preconceitos.  

Segundo Guimarães (2002) intelectuais como Roger Bastide e Arthur 

Ramos a partir da década de 1940 passam a utilizar no Brasil o termo democracia 

racial inspirado por Freyre que utilizava os termos democracia étnica e democracia 

social. E na década de 50 Wagley através de um estudo sobre as relações entre 

negros e brancos no Brasil patrocinado pela UNESCO divulga mundialmente o 

termo democracia racial 
                                                 
2 Conceito que engloba as idéias de nação povo e raça; diz respeito a um grupo cm traços físicos e 
culturais comuns, cujos membros se identificam como grupo, ou seja, sentem que pertencem ao 
grupo. Carneiro, 1994, p. 15 
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   A democracia racial instaurada no Brasil tem por base a idéia de uma 

convivência pacifica entre negros e brancos, mas como cita Cavalcanti (1999, p. 106 

apud Silvério, 2001, p.134) 

 

Esse sistema relacional gera uma riqueza de nuanças e 
maleabilidade classificatória extraordinárias, sendo 
caracteristicamente como ambivalente, permitindo a convivência, 
lado a lado, da discriminação com a intimidade. 
 
 

De acordo com Silvério (2001) a convivência relacional descrita por 

Cavalcanti traz como se dá a relação racial no Brasil onde “a discriminação e a 

intimidade convivem lado a lado”. O racismo tem se fortalecido no Brasil e se 

difundido, pois se dá através de uma convivência próxima, ou seja, o indivíduo 

branco pode ser racista e ao mesmo tempo ser amigo íntimo, fã, ou manter negócios 

com um indivíduo negro sem que isso influencie em seu comportamento racista. 

Para se justificar a não existência de racismo no Brasil a sociedade 

faz comparações com os Estados Unidos onde abertamente principalmente no sul 

do referido país negro e branco vivem em constante relação de conflito. 

Nogueira (1985) nos relata como se manifesta as relações raciais no 

Brasil e nos Estados Unidos, onde se apresenta, e como se manifesta o preconceito 

nos referidos países. O preconceito brasileiro caracteriza como de marca, pois “se 

exerce em relação a aparência, isto é quando toma por pretexto para as suas 

manifestações, os traços físicos do indivíduo, a fisionomia, os gestos, o sotaque” 

(Nogueira, 1985, p.79).  

Já o preconceito existente nos Estados Unidos é definido como 

sendo de origem, pois “basta à suposição de que o indivíduo descende de certo 

grupo étnico, para que sofra as consequências do preconceito” (Nogueira, 1985, 

p.79).   

 Sendo tão distintas as formas de se definir preconceito no Brasil e 

nos Estados Unidos a maneira como se desenvolve em cada país também é muito 

diferente de acordo com Nogueira (1985, p.79) “o preconceito de marca determina 

uma preterição”. 

 Essa definição mostra a realidade presente no Brasil, pois o mesmo 

não se admite como um país racista defendendo a ideologia da democracia racial, 

mas ao mesmo tempo é constatado que ao longo da história os negros são vítimas 
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da discriminação que teve seu início no período escravocrata e após a abolição, 

ganha uma nova roupagem e o nome de democracia racial.  

O mito da democracia racial no Brasil utilizou-se de todos os setores 

da sociedade brasileira para se desenvolver dentre todos esses setores que fazem 

parte de nossa sociedade, a escola tem se apresentado como uma instituição que 

ainda colabora para a disseminação do ideário da democracia racial. Souza (2005, p. 

108) traz um típico cenário do sistema educacional brasileiro atual; 

 

Crianças e jovens correm, brincam, discutem, sorriem, tocam-se. 
Naquela sala de aula, sentam-se lado a lado, conversam, brincam e, 
às vezes, até se ajudam. É natural que logo á primeira vista, 
deparemo-nos com uma diversidade de cores de pele. Do branco ao 
negro o número e nomes das cores epidérmicas podem variar ao bel 
prazer do observador. Isso dá-nos uma sensação de estarmos de 
fato em um paraíso racial. 
 
 

O recorte no ambiente escolar vem nos ajudar de maneira ímpar a 

desenvolver o tema da democracia racial no Brasil e a entender como se dá a 

relação racial entre negros e brancos nas diferentes esferas da sociedade, aqui 

utilizo como exemplo a escola, mas o mesmo se repete em outras esferas da 

sociedade brasileira.  

Souza apresenta a relação entre alunos negros e brancos como 

sendo pacífica, onde a cor da pele não é um limitador para a convivência de ambos 

não só na escola como o exemplo acima, mas em diversos setores da sociedade 

como as empresas, os bairros, os bares e clubes são apontados como lugares onde 

negros e brancos convivem harmoniosamente. 

 Essa suposta convivência pacifica entre as diferentes etnias no 

Brasil, contribuiu no passado para que se consolidasse o mito da democracia racial  

e justificou o não desenvolvimento de leis que pudessem amparar legalmente os 

negros. 

 Após a abolição e atualmente essa mesma convivência dita como 

pacífica contribui para que continue se acreditando na democracia entre as raças e 

se negue o racismo, considerando qualquer proposta de políticas públicas para o 

negro uma forma de racismo contra a população branca. E nesse contexto se 

desconsidera 385 anos de escravização do negro brasileiro.  
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A democracia racial se configura em uma nova forma de ver a 

sociedade brasileira e assegura que há uma igualdade de oportunidades em todas 

as esferas seja ela econômica, educacional, política, profissional ou social, mas, ao 

se analisar as estatísticas levando em consideração os fatores acima com um 

recorte na cor e na raça pode-se perceber como essa igualdade é falsa. 

Segundo Jaccoud (2009) em 1998 37% das crianças brancas 

brasileiras entre 10 e 11 anos frequentavam a 4° série do ensino fundamental contra 

26% das crianças negras na mesma faixa etária e série. Esses dados trazem de 

forma clara a defasagem escolar apresentadas entre crianças negras e brancas.  

As mesmas crianças foram acompanhadas no nível fundamental 

dois, ensino médio e continuaram a apresentar níveis de diferenciação entre negros 

e brancos, nos níveis de ensino que oscilavam entre 10 e 12%. Mas é em 2007, com 

os dados desses jovens, agora com 19 e 20 anos respectivamente, e que estão 

entrando na universidade nos deparamos com números alarmantes que configuram 

a diferença de acesso.  

Enquanto “22% dos alunos brancos acompanhados por essa 

pesquisa entraram na universidade, apenas 7% dos alunos negros conseguiram o 

mesmo resultado” (Jaccoud, 2009, p.73-90).      

Os dados apresentados vêm representar de forma incontestável 

como a discriminação se manifesta de forma sorrateira e silenciosa na medida em 

que na teoria se prega a existência de igualdade, mas o que se vê em números é 

um abismo social entre os cidadãos negros e brancos. 

Segundo Jaccoud (2009) esse abismo também pode ser constatado 

no desenvolvimento educacional, repetência, emprego, renda familiar, onde o negro 

em todos os parâmetros se encontra em situação desfavorável em comparação ao 

branco. 

Que igualdade racial é essa? Que “paraíso racial” é esse? Chamado 

Brasil onde se proclama uma igualdade escondida em uma desigualdade gritante o 

que pode ser constatado é que nosso país vive uma contradição social que vem 

desfavorecer o negro em favor do branco fazendo do Brasil um país onde prevalece 

a desigualdade. 

A escola nesse contexto segundo Candau (2003), Jaccoud (2009) 

tem contribuído para que o preconceito racial se reproduza em nossa sociedade de 
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modo a contribuir na disseminação do mesmo, iremos entender melhor isso no 

próximo capítulo. 

 

2.2 Manifestações do Preconceito Racial na Escola 

 
 A escola que temos hoje no Brasil é fruto da sociedade que a circula 

e como constatamos, a sociedade brasileira é envolta em um preconceito enrustido 

em um racismo afável, e uma forma de discriminar sem agredir. Assunto discutido 

por Rossato e Gesser (2001). 

O Brasil que é um país de muitas etnias tem em suas escolas todas 

elas representadas, mas o que se constata segundo (Candau, 2000 apud Candau, 

2003, p.25) é que a “diversidade de características culturais dos personagens 

acolhidos pela escola não garante por si só a superação do caráter monocultural” 

que a mesma apresenta através do projeto político pedagógico e do currículo que 

utiliza.  

Ou seja, de acordo com a autora a escola no Brasil hoje abriga 

alunos que descendem de negros, brancos, índios e asiáticos, mas infelizmente a 

presença destes no espaço escolar não implica em um modelo de escola que venha 

a suprir as necessidades desses alunos em sua totalidade, pois hoje os alunos que 

frequentam as escolas no Brasil encontram um modelo de currículo que tem como 

base o ideário eurocêntrico presente em nossa sociedade.    

Os conteúdos oferecidos pela escola para os alunos têm sido a porta 

para que de forma sutil o preconceito se infiltre e seja, viabilizado através de 

documentos, que deveriam garantir não só o direito desse aluno a estar na escola, 

mas também se ver representado nela e por ela. De acordo com Rossato e Gesser “ 

[...] não nos surpreende o fato de que há racismo e discriminação de todas as 

formas na escola” incluindo a racial (2001, p.12).  

A escola reproduz através de seus conteúdos curriculares um 

conhecimento que está vinculado à construção histórica e social brasileira, não 

considera como valido à existência do racismo dentro de seu espaço devido à forma 

sutil com que o mesmo se apresenta. 

Ao negar a existência do racismo em seu meio à escola toma como 

base de argumentação a diversidade de alunos que a mesma contempla com um 
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discurso de que todos são iguais, com iguais oportunidades reproduzindo assim a 

realidade do contexto social brasileiro. 

No entanto, o que constatamos é que o aluno negro não se 

reconhece, nos conteúdos trabalhados pela escola, pois, a mesma de forma 

naturalizada reproduz no currículo a “[...] experiência branca de ancestrais europeus 

masculinos associados à classe social média alta”.  Rossato e Gesser (2001 p.12).  

Pois, segundo Rossato e Gesser (2001), fazem parte do currículo 

escolar brasileiro conteúdos que privilegiam somente uma parcela da sociedade. O 

sistema educacional no Brasil tem desconsiderado as marcas que essa realidade 

racista tem deixado nos alunos, agindo como se não isso tivesse importância.  

Infelizmente dentro das escolas ainda se naturaliza o preconceito, 

essa situação vem favorecer as desigualdades entre os alunos não dando chance à 

crianças e adolescentes negros para que também se sintam representados na 

escola que insiste em seguir um padrão branco europeu estabelecido pela 

sociedade brasileira,  reproduzido o preconceito na escola.  

A escola de acordo com Candau (2003, p.27), tem como base à 

sociedade para formular o seu currículo, mas esse currículo tem servido como 

instrumento de disseminação de modelos estereotipados da interpretação da 

realidade, pois o currículo escolar tende ocultar pontos importantes da cultura e 

historia do nosso país.  

Deixando a margem do sistema de ensino alunos que não se 

enquadram no modelo social branco pré-estabelecido. A escola enquanto instituição 

não está preparada para lidar com o aluno que tem um perfil diferente do padrão 

estabelecido em nossa sociedade.  

Segundo Candau (2003, p.24) 

 
A instituição escolar representa um micro universo social que se 
caracteriza pela diversidade social e cultural e por, muitas vezes, 
reproduz padrões de conduta que permeiam as relações sociais fora 
da escola. Desse modo, as formas de se relacionar com o outro, na 
escola, refletem as práticas sociais, mas amplas. Podemos dizer 
que, ainda que valores como igualdade e solidariedade, respeito ao 
próximo e as diferenças estejam presentes no discurso da escola, 
outros mecanismos, talvez mais sutis, revelem que preconceitos e 
estereótipos também integram o cotidiano escolar. Um dos veículos 
da discriminação é o currículo formal, que exclui de múltiplas e 
variadas maneiras.  
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Segundo Candau (2003) as relações estabelecidas na escola se 

assemelham muito com a da sociedade, e isso reflete no comportamento dos alunos 

e professores mesmo com a escola tendo como proposta o fim de todas as formas 

de desrespeito ao aluno, ainda existe a prática explícita de preconceito entre os 

alunos.Que se manifesta através da “expressão cultural, passando pela linguagem 

não-verbal, até chegarem, frequentemente, ao nível dos comportamentos e das 

práticas explícitas” (Candau, 2003, p. 24). 

Candau (2003) aponta que o pensamento discriminatório é tão 

presente nas escolas que traz a necessidade de que os docentes comecem a 

discuti-la, pois, este distanciamento entre o conteúdo trabalhado e a realidade do 

aluno tem gerado consequências a curto e longo prazo para os alunos, a exemplo a 

evasão e o fracasso escolar. É preciso mudar olhar da sociedade em relação à raça, 

gênero e classe social, pois isso tem contribuído para a cristalização do preconceito.  

De acordo com as Diretrizes Curriculares das Relações Étnicos 

Raciais (2003) para que se realize uma mudança real nas relações raciais brasileiras 

a necessidade do “... trabalho conjunto, de processos educativos escolares, políticas 

públicas, movimentos sociais, visto que as mudanças étnicas, culturais, pedagógicas 

e políticas nas relações étnico-raciais não se limitam a escola”. 

O pedagogo é o profissional que orienta através do projeto político 

pedagógico as ações que a escola e os professores devem seguir para cumprir as 

leis que regem o sistema educacional brasileiro, por isso a necessidade de que os 

profissionais de pedagogia estejam sempre atentos e os professores comprometidos 

em desenvolver uma educação emancipadora.  

É preciso que mobilize a sociedade brasileira como um todo com o 

objeto de se desconstruir a discriminação no Brasil. O próximo capítulo vem discutir 

como fazer isso de forma eficaz na escola e quem sabe possa trazer a idéia para os 

demais âmbitos da sociedade.    
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3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS EM PROL DA IGUALDADE RACIAL NO BRASIL 
 

Neste capítulo pretende-se analisar alguns debates presentes no 

Brasil em torno da inserção de políticas publicas em nossa sociedade. As políticas 

afirmativas voltadas para atender a população negra, estão no bojo do debate em 

torno de uma educação que contribua no desenvolvimento das relações 

étnicorraciais na escola. 

Por de traz de uma política pública implantada, em grande parte das 

vezes encontraremos a história de um povo envolta por sofrimento e luta, as 

políticas públicas acontecem na medida em que a sociedade civil se organiza e 

cobra o  Estado para que mudanças aconteçam afim de que se faça justiça a quem 

é injustiçado. A luta pela construção das políticas para a igualdade racial não é 

diferente.  

A política pública de inclusão do negro começa a criar força a partir 

da década de 90, nesse momento o país está envolto em divergências existentes, o 

que exigiu do movimento negro, uma maior articulação política para que 

conseguisse pactuar conjunturas políticas que os permitissem validar as idéias 

propostas junto ao Estado.  

Segundo Evangelista; Moraes e Shiroma. (2002, p.56). 

 
 

Na década 90, disseminou-se a idéia de que para “sobreviver”, à 
concorrência do mercado, para conseguir ou manter um emprego, 
para ser cidadão do séc. XXI seria preciso dominar os códigos da 
modernidade. Mecanicamente – e repetindo uma velha máxima 
salvacionista-, atribui-se à educação o condão de sustentação da 
competitividade nos anos de 1990. Vasta documentação 
internacional, emanada de importantes organismos internacionais, 
propalou esse ideário mediante diagnósticos, análises e propostas 
de soluções consideradas cabíveis a todos os países da América 
Latina e Caribe, tanto no que toca à educação quanto à economia. 
Essa documentação exerceu importante papel na definição das 
políticas públicas para educação no país.  
 
 

A discussão da globalização e sua inserção nos ideários políticos do 

país indicam direcionamento do desenvolvimento dos diferentes setores, dentre eles 

a educação que passa ser norteada e financiada a partir do estabelecido no discurso 

dos organismos internacionais. 
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Entre outros assuntos, os organismos internacionais enfocam a 

educação como melhor forma de garantir as mudanças que almejam, estabelecendo 

o princípio de “educação para todos” abrindo portas para a criação das políticas 

públicas para suprir as necessidades do sistema educacional em grande escala.  De 

acordo com Evangelista; Moraes e Shiroma, (2002, p.58). 

 

Defendia-se, entretanto, que sendo distintos os grupos humanos 
suas necessidades básicas também o seriam inclusive as 
necessidades básicas de aprendizagem, o que significa obter meios 
apropriados para satisfazê-las que deveriam variar segundo o país, a 
cultura, setores e grupos sociais (raças, idade, gênero, cultura, 
religião, pertencimento territorial entre outros), e também suas 
perspectivas de sua resolução ao longo do tempo.  
 

 
A dificuldade encontrada é que quando apresentada uma idéia de lei 

ou proposta de mudança no Brasil, no qual defenda direitos de minorias, mesmo que 

já se tenha legalmente garantido todos os requisitos necessários para execução da 

proposta, a mesma não acontece de imediato, e se não houver grupos da sociedade 

civil organizada acompanhando de perto esse processo de implantação, este pode 

realmente deixar de acontecer.  

Existe um longo processo até uma proposta de ação se tornar 

eficazmente um programa de política pública permanente. As políticas públicas de 

ação afirmativa3 devem sempre estar ligadas a um programa de permanência, pois 

 

As políticas de ação afirmativa são antes de tudo políticas 
compensatórias quando designamos políticas sociais 
compensatórias (...) queremos dizer que são intervenções do 
Estado, a partir de demanda da sociedade civil, as quais garantem o 
cumprimento de direitos sociais, que não são integralmente 
cumpridos pela sociedade. (Silvério, 2007, p.21).  

 
 

Silvério (2007) trás de forma explícita que as políticas 

compensatórias no Brasil acontecem devido a uma demanda da população que o 

estado não consegue cumprir. E isso que cria a necessidade de se desenvolver 

políticas que possam diminuir de alguma forma as desigualdades, enquanto as 

mesmas existirem. 

                                                 
3 De acordo com Silvério (2001 p.123) ação afirmativa é um conjunto de ações e orientações do 
governo para proteger minorias e grupos que tenham sido discriminados no passado. 
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No plano político, os programas de ação afirmativa resultam na 
compensação cada vez maior de que a busca de igualdade concreta 
não deve ser mais realizada apenas como aplicação geral das 
mesmas regras de direito para todos. Toda igualdade precisa 
materializar-se também através de medidas especificas que 
considerem as situações particulares de minorias e de membros 
pertencentes a grupos em desvantagem. (Silvério, 2007, p.22).  

 

A população brasileira hoje tem características específicas para 

cada grupo, e isso faz com que se desenvolvam políticas para atender cada grupo 

de maneira individual. Alguns exemplos são a inclusão de legislação que vem para 

defender os direitos de pessoas com necessidades especiais, da mulher, do índio 

etc. Esses grupos marginalizados apresentam características específicas do seu 

grupo e precisam ser atendidas como tal não de forma segregacionista, mas para 

contribuir, para que tenham as mesmas condições de igualdade em nossa 

sociedade. 

É necessário segundo Silvério (2007, p.49) que ocorra: 

 

(...) a democratização do acesso e da permanência das camadas 
historicamente excluídas (...) tornando o Brasil mais diverso, mais 
plural, mais rico em densidade e extensão. Mais parecido com o 
Brasil real. Mais promotor de mudanças significativas para a nossa 
geração e para as próximas gerações.  
 
 

É preciso ressaltar que se hoje é necessário apoiar as políticas 

públicas que incluem os negros nos currículos do sistema educacional brasileiro 

através da Lei N° 10.639/03 e nas universidades através das políticas de cotas, pois  

segundo Valentin e Backes (2006) no ano de 1837 aprova-se no Brasil uma Lei que 

trás em um dos seus artigos que escravos e pretos africanos mesmo livres não têm 

o direito de frequentar a escola. 

Os resultados dessa e de outras incoerências é que apontam mais 

uma vez para o racismo presente no Brasil. O resultado dessa situação pode ser 

observado nas estatísticas e outros elementos já tratados no texto e que demonstra 

de forma ímpar os resultados devastadores na vida da população negra brasileira 

que em pleno século XXI ainda faz parte da maioria dos que estão à margem da 

sociedade.     
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Não se tem realizado em tempo hábil e nem em quantidade 

suficiente a implantação das propostas feitas pelos governos, pois muitas 

instituições ignoram a presença do racismo nas instituições de ensino, reproduzindo 

o discurso brasileiro de igualdade. 

As mudanças ficaram mais evidentes, a partir da III Conferência 

Mundial das Nações Unidas de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada de 31 de agosto a 9 de setembro de  

2001 em Durban na África do Sul. 

É lá que pela primeira vez o Brasil se afirma como um país racista 

em um evento que reunia autoridades governamentais do mundo todo.  

A discussão para uma educação das relações étnico raciais no 

Brasil nesse período é abordada através de pré-conferências regionais e a temática 

passa a ser abordada com o objetivo de se realizar o documento oficial brasileiro 

que será apresentado em Durban. 

De acordo com Cavelleiro (2006, p.18) no documento oficial para a 

conferência “o estado brasileiro reconhece a sua responsabilidade histórica pelo 

escravismo e pela marginalização econômica, social e política dos descendentes de 

africanos” no Brasil, de acordo com o documento oficial para a conferência em 

Durban; 

 

O racismo e as práticas discriminatórias disseminadas no cotidiano 
brasileiro não representam simplesmente uma herança do passado. 
O racismo vem sendo recriado e realimentado ao longo de toda a 
nossa história. Seria impraticável desvincular as desigualdades 
observadas atualmente dos quase quatrocentos séculos de 
escravismo que a geração atual herdou (BRASIL, 2001). 
 

 

O ato do Estado brasileiro em se admitir racista em um documento 

oficial deu espaço para que o movimento negro pudesse agora com mais 

argumentos e propriedade reivindicar a promulgação leis que mudem o quadro de 

discriminação racial brasileiro em todos os setores de nossa sociedade. 

Permitindo a abertura para várias discussões e possibilidades de 

abordagens no Brasil em relação à educação para o desenvolvimento das relações 

raciais, o que vamos constatar no capítulo seguinte. 

 



 21 

4 A LEI 10639/03 E O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO- BRASILEIRA E 
AFRICANA  

 

A aprovação da Lei N° 10639/03 vem como resposta ás 

reivindicações do movimento negro brasileiro que de forma ímpar lutou para que o 

negro tivesse o seu direito de acesso à escola, acesso esse que já foi negado como 

citado no capítulo anterior no século XIX através de uma lei. 

O ato de se tirar do negro o direito de acesso à escola no passado 

deixou uma lacuna no ingresso de alunos negros e brancos nos bancos escolares, 

quando se analisa dados recentes da situação educacional brasileira. 

Segundo Santos (2005) “a valorização da educação formal foi uma 

das várias técnicas sociais empregadas pelos negros para ascender socialmente” 

esse uso da educação pelos negros vem desde o período pós-abolição e se estende 

até os dias atuais. 

O fato de o negro estar presente nos bancos 

escolares e no cotidiano de nossa sociedade não fez com que o 

mesmo fosse representado de forma equânime nos conteúdos. O 

que sempre houve foi um trato estereotipado do negro e ações 

isoladas de instituições e profissionais que tratavam em seus 

currículos a temática etnicorracial  

A Lei N°10639/03 que altera Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e estabelece obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica e o Parecer Nº 1/04 do CNE que 

constitui as Diretrizes Curriculares das Relações étnicorraciais, estabelece o ensino 

da História da África e da Cultura afro-brasileira nos sistemas de ensino. Esta 

iniciativa aponta a importância do combate ao preconceito, ao racismo e à 

discriminação na agenda brasileira de redução das desigualdades. 

A Lei é uma política publica de ação afirmativa, que reconhece a 

escola como lugar da formação de cidadãos e afirma a relevância da escola em 

promover a necessária valorização das matrizes culturais que fazem do Brasil um 

país rico, múltiplo e plural. 

De acordo com Valentin e Backes (2006, p.4)  

 

A escola não tem conseguido desfazer a naturalização criada em 
torno do racismo e por vezes opta pela afirmação e manutenção dos 
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preconceitos raciais quando não propõem contínuos diálogos, debates 
e reflexões sobre as posturas e práticas dos seres humanos a esse 
respeito.  

 

De acordo com Valentin e Backes (2006) os desafios da qualidade e 

da equidade na educação só serão superados se a escola for um ambiente 

acolhedor, que reconheça e valorize as diferenças e não as transformem em fatores 

de desigualdade. E garantir o direito de aprender implica em fazer da escola um 

lugar em que todos e todas se sintam valorizados e reconhecidos como sujeitos de 

direito em sua singularidade e identidade. 

 O Parecer do CNE/CP 03/2004, a Lei N°10639/03 e a Resolução 

01/2004 são instrumentos legais que orientam ampla e claramente as instituições 

educacionais quanto a suas atribuições. No entanto, considerando que sua adoção 

ainda não se universalizou nos sistemas de ensino, há o entendimento de que é 

necessário fortalecer e institucionalizar as orientações e objetivos desse documento. 

A aprovação da Lei N°10639/03, de 9 janeiro de 2003, foi um marco 

histórico. Simbolizando, simultaneamente, um ponto de chegada das lutas anti- 

racistas no Brasil e um ponto de partida para a renovação da qualidade social da 

educação brasileira.  

Ciente desses desafios, o Conselho Nacional de Educação, já em 

2004, dedicou-se ao tema e, em diálogo com reivindicações históricas dos 

movimentos sociais, em especial do movimento negro, elaborou o parecer e lavrou a 

resolução, homologada pelo Ministério da Educação, no sentido de orientar os 

sistemas de ensino e as instituições dedicadas à educação, para que dediquem 

cuidadosa atenção à incorporação da diversidade etnicorracial da sociedade 

brasileira nas práticas escolares, como propõe a Lei. 

Na política educacional, a implementação da Lei 10639/03, significou 

estabelecer novas diretrizes e práticas pedagógicas que reconheçam a importância 

dos africanos e afro-brasileiros no processo de formação nacional. Para além do 

impacto positivo junto à população, essa lei deve ser encarada como parte 

fundamental do conjunto das políticas que visam à educação de qualidade como um 

direito de todos. 

A esse respeito, cabe ressaltar a qualidade do Parecer nº 03/2004 

emitido pelo Conselho Nacional de Educação, que, além de tratar com clareza o 

processo de implementação da Lei, abordou a questão com lucidez e sensibilidade, 
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reafirmando o fato de que a educação deve concorrer para a formação de cidadãos 

orgulhosos de seu pertencimento etnicorracial, qualquer que seja este, cujos direitos 

devem ser garantidos e cujas identidades devem ser valorizadas.  

O Ministério da Educação, seguindo a linha de construção do 

processo democrático de acesso à educação e garantia de oportunidades 

educativas para todas as pessoas, entende que a implementação ordenada e 

institucionalizada das Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação para a 

Diversidade Etnicorracial é também uma questão de equidade, pertinência, 

relevância, eficácia e eficiência (UNESCO/OREALC, 2007). Portanto, com a 

regulamentação da alteração da LDB Lei n. 9.394/1996, trazida pela Lei 10639/03, 

buscou cumprir o estabelecido na Constituição Federal de 1988, que prevê a 

obrigatoriedade de políticas universais comprometidas com a garantia do direito à 

educação de qualidade para todos e todas. 

Seguindo as orientações das diretrizes, para obter êxito, a escola e 

seus professores não podem improvisar. Têm que desfazer mentalidade racista e 

discriminadora secular, superando o etnocentrismo europeu, reestruturando relações 

étnico-raciais e sociais, desalienando processos pedagógicos. Isto não pode ficar 

reduzido a palavras e a raciocínios desvinculados da experiência de ser 

inferiorizado, vivido pelos negros, tampouco das baixas classificações que lhe são 

atribuídas nas escalas de desigualdades sociais, econômicas, educativas e políticas.  

Essas condições materiais das escolas e de formação de 

professores são indispensáveis para uma educação de qualidade, assim como o é o 

reconhecimento e valorização da história, cultura e identidade dos descendentes de 

africanos. 

 Nesse sentido as políticas de reparação voltadas para a educação 

dos negros devem oferecer garantias, a essa população, de ingresso, permanência 

e sucesso na educação escolar, de valorização do patrimônio histórico e cultural 

afro-brasileiro, de aquisição das competências e dos conhecimentos tidos como 

indispensáveis para continuidade nos estudos, de condições para alcançar todos os 

requisitos tendo em vista a conclusão de cada um dos níveis de ensino, bem como 

para atuar como cidadãos responsáveis e participantes, além desempenharem com 

qualificação uma profissão (MEC/SECAD, 2006). 
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4.1 O Plano Nacional de Educação 2001 a 2010 - 2011 a 2020: Pensando a 

Questão Racial. 

 

O Plano Nacional de Educação aprovado em 2001 surge para que 

se tenha uma perspectiva de ações a serem concretizadas com o intuito de se 

aprimorar o sistema educacional brasileiro e está previsto para orientar ações 

educacionais num período de 10 anos. A elaboração do Plano conta com a 

participação de vários segmentos como, por exemplo, a ANPED que ativamente 

participou na elaboração da proposta do Plano 

    De acordo com o PNE (2001) o projeto de lei 10.172/01 foi 

aprovado em janeiro de 2001 sendo que o mesmo não se consolidou como política 

de Estado e foi colocado em segundo plano como política de governo. 

Fazendo uma breve análise do contexto racial do Brasil onde em 

2001, as discussões em torno de ações voltadas para a temática racial estavam 

ainda regionalizadas e centradas no movimento negro. 

 Em contra partida nos primeiros meses de 2001 se realizavam as 

pré-conferências para a III conferência em Durban, o que contribuiu muito para 

ampliação das discussões voltadas para a temática racial no Brasil, mas não teve 

influência suficiente naquele momento para se ampliar à abordagem da temática no 

PNE.  

Outro marco importante é que o ano de 2001 foi decretado como o 

ano internacional de combate ao racismo, mas pouco desses fatos influenciaram 

para que o texto do PNE apresentasse propostas que combatessem as 

discrepâncias raciais na educação brasileira.  

O PNE de 2001 traz apenas duas metas que tratam de forma geral 

a questão racial na educação, mas que consideramos de fundamental relevância 

abordar nesse trabalho, pois objetivam a realização de tarefas que vem para 

valorizar a história e cultura negra na escola a primeira meta é: 

 Manter e consolidar o programa de avaliação do livro didático criado 
pelo Ministério de Educação, estabelecendo entre seus critérios a 
adequada abordagem das questões de gênero e etnia e a 
eliminação de textos discriminatórios ou que reproduzam 
estereótipos acerca do papel da mulher, do negro e do índio. 

A segunda meta que destacamos é: 
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Assegurar que ate 2015, todas as crianças particularmente meninas 
em circunstancias difíceis e de minorias étnicas, tenham acesso a 
educação primaria completa, gratuita obrigatória e de boa qualidade.    
 
 

Segundo Cavalheiro (2006) a discussão para uma educação das 

relações étnico raciais no Brasil só deixa de ser tratada de forma regional e passa a 

ser abordada com o objetivo de se realizar ações em âmbito nacional após o fim da 

conferência em Durban onde no documento oficial da conferência “o estado 

brasileiro reconhece a sua responsabilidade Histórica pelo escravismo e pela 

marginalização econômica, social e política dos descendentes de africanos” no 

Brasil, de acordo com o documento oficial para a conferência em Durban; 

 

O racismo e as práticas discriminatórias disseminadas no cotidiano 
brasileiro não representam simplesmente uma herança do passado. 
O racismo vem sendo recriado e realimentado ao longo de toda a 
nossa história. Seria impraticável desvincular as desigualdades 
observadas atualmente dos quase quatrocentos séculos de 
escravismo que a geração atual herdou (BRASIL, 2001). 
 

O ato de o estado brasileiro admitir-se racista em um documento 

oficial deu espaço para que o movimento negro pudesse agora com mais 

argumentos e propriedade pedir leis que mudem o quadro de discriminação racial 

brasileiro em todos os setores de nossa sociedade, e poderemos ver os resultados 

disso no PNE 2011 a 2020.  

O Plano Nacional de Educação objetiva metas e estratégias para a 

melhoria da educação no Brasil no período de 2011 a 2020, o mesmo vem 

abordando a educação infantil, o ensino fundamental I e II, o ensino médio, o ensino 

superior, a educação de jovens e adultos e o ensino profissionalizante também com 

ampla participação da sociedade na sua construção. Nosso foco nesse trabalho é a 

análise PNE, suas metas e estratégias para a superação da desigualdade racial na 

educação brasileira.   

O Plano Nacional de Educação apresenta algumas metas a serem 

alcançadas entre os anos de 2011 e 2020 e uma delas a qual me refiro no presente 

trabalho é a “superação das desigualdades educacionais”, consideradas como uma 

das formas de se acabar com a disparidade educacional existente no Brasil, com as 

diferenças culturais e conseqüentemente com a desigualdade racial na educação. 

Diz um trecho do Documento: 
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“Garantir o ensino de história e cultura afro brasileira e indígena nos 
termos da lei 10639/03, de 9 de janeiro de 2003, e da Lei nº 11645, 
de 10 de março de 2008, por meio de ações coletivas com fóruns de 
educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, 
equipes pedagógicas e com a sociedade civil em geral.” 
 

 
Considerando que o foco deste trabalho é a discussão das relações 

étnico-raciais, entendemos que para que a Lei realmente se torne efetiva hoje no 

Brasil há a necessidade de que os profissionais da educação desde o profissional no 

nível superior, até o professor da educação infantil tenham nas discussões de suas 

disciplinas e curso de formação o desenvolvimento da temática racial, visando 

adquirir conhecimentos que sustentem a formação sobre o tema educação étnico-

racial. 

 Mas ainda se faz necessário que o profissional que está sendo 

formado nas universidades do nosso país possa receber a formação necessária 

para a abordagem desse tema em sala de aula para transmiti-lo de forma adequada. 

Pensar-se que dentro do sistema de avaliação dos resultados 

obtidos através do PNE 2011 a 2020, deveria conotar um item em se avaliasse se as 

escolas realmente estão fazendo cumprir a lei 10639/03, pois mesmo após nove 

anos de aprovação ainda percebemos que estamos caminhando com passos lentos 

e isso tem impedido a sua real implantação nas escolas.  

Outro ítem a ser levado em conta no PNE 2011-2020 é na meta de 

número oito em que se pretende “igualar a escolaridade média entre negros e não-

negros com vistas à redução da desigualdade educacional” (PNE). A proposta é 

apresentada, mas não é apontada nenhuma estratégia que efetivamente possa fazer 

com que a mesma se efetive dentro da escola. 

 A falta de estratégias nos leva a perceber que ainda existe uma 

falta de compromisso com a questão, pois se constata a situação coloca-se a 

mesma como meta a ser supera da e não se apresenta estratégias de superação 

isso demonstrando como de forma silenciosa o racismo ainda é presente na 

sociedade brasileira no PNE e como conseqüência em nossas escolas. 

Realizando uma análise das duas propostas do PNE citadas acima 

em relação às necessidades apontadas pela lei 10.639/03 há uma urgência de que o 

Brasil continue buscando e apoiando iniciativas que tem como objetivo eliminar as 
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desigualdades entre seres humanos devido à cor da pele, pois enquanto isso ainda 

acontecer em nossa sociedade será necessário medidas que as combatam.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A lei 10.639/03 se concretiza como uma conquista de todos os 

negros que desde o período escravagista lutam pelo acesso a oportunidades iguais 

em nossa sociedade, negado durante séculos através do racismo, portanto esta 

pesquisa é de muita importância, uma vez que discute as questões referentes às 

políticas públicas voltadas ao combate do preconceito ainda existente em relação 

aos negros. 

Essa pesquisa possibilita uma compreensão sobre o tema que para 

muitos é desconhecido favorecendo uma mudança de pensamento em relação à 

necessidade de se mudar o contexto educacional brasileiro, dando abertura a nova 

perspectivas para se discutir o preconceito racial brasileiro e suas particularidades. 

 Portanto, se faz necessário mudar o olhar da sociedade em relação 

à raça, gênero e classe social onde se encontra a raiz do preconceito para que seja 

objeto de reflexão na escola, ocorrendo assim uma real mudança na educação e na 

desigualdade. 

A promulgação da Lei 10639/03 representa um avanço no sentido da 

promoção da igualdade nas relações raciais. No entanto, o texto legal não é garantia 

de sua efetiva realização. É necessário que a instituição escola e seus agentes 

vejam como importante para se trabalhar os conteúdos escolares também a historia 

e cultura brasileira no viés negro. 

Pois a partir do momento que o negro perceber que tem história e 

cultura o mesmo se sentirá valorizado apropriando-se de sua humanidade tendo 

como consequência uma percepção de tudo que representa. 

Por isso a necessidade de uma educação que inclua a maior 

diversidade de temas possíveis para que contemple a todos de forma a suprir talvez 

não todas as necessidades, mas possibilitar a formação de pensamentos que não 

excluem crianças pela cor da pele ou qualquer outra característica que as diferencie.   

  

 

 

 

 

 



 29 

REFERÊNCIAS 
 
 
BRASIL. Lei 10.639/03, de 9 de janeiro de 2003. D.O.U de 10/01/2003. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm>. Acesso em: 20 
out. 2011. 
 
______ Relatório do comitê nacional para a preparação da participação 
brasileira na III conferencia mundial das nações unidas contra o racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata. Brasília, 2001. 
 
_______. Ministério da educação. Diretrizes curriculares nacionais para a 
educação das relações étnicorraciais e para o ensino de historia e cultura afro-
brasileira e africana. Parecer CNE / CP 3/2004, de 10 de março de 2004. 
 
______. Resolução CNE/CP 3/2004. D.O.U. 22 de março de 2004. 
 
______. Plano Nacional de Educação – 2001-2011 – Lei 10.172. Brasília, 2001. 
 
______. Plano Nacional de Educação 2011-2020. Projeto de Lei 8.035, Brasília, 
2010. 
 
Bublitz, Jjuliana. Da escravião a exclusão: a constituição da subcidadania no 
Brasil. 2004. www.ces.uc.pt/lab2004/pdfs/JulianaBublitz.pdf. 23/09/2009 22:03  
 
CANDAU, Vera Maria (Org.). Somos Todos Iguais? Discriminação e Educação 
em Direitos Humanos. Sociedade, Discriminação e Educação. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2003. P. 09-31. 
 
CARNEIRO. Maria Luiza Tucci. Nos porões do Brasil colônia. In:______.O racismo 
na Historia do Brasil Mito e realidade.  São Paulo. Ática. 1994. p. 9-18. 
 
CAVALLEIRO, Eliane. Valores Civilizatórios: dimensões históricas para uma 
educação anti-racista. In:______. Orientações e Ações para a educação das 
relações Étnico-raciais. Brasília. MEC, 2006. P.13-26.  
 
DAHIA, Sandra Leal de Melo.  A mediação do riso na expressão e consolidação 
do racismo no Brasil. 2008. 
 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionario Aurélio ilustrado. Curitiba: 
Positivo, 2008. p.5. 
 
GESSER, Verônica; ROSSATO, Cesar. A experiência da branquitude diante de 
conflitos raciais: estudos de realidades brasileiras e estadunidenses. In: GESSER, 
Verônica; CAVELLEIRO, Eliane (Org.). Racismo e anti-racismo na educação: 
repensando nossa escola. 3 ed. São Paulo. Selo negro. 2001. 
 
 
GUIMARÃES, A. S. A. Democracia racial. Cadernos Penesb, Niterói, n. 4, p. 33-60, 
2002. 



 30 

 
JACCOUD, Luciana (Org.). A construção de uma política de promoção da 
igualdade racial: uma análise dos últimos 20 anos. Brasília, IPEA. 2009. P 19 – 
92. Lima, Marcos Eugenio Oliveira; Vala, Jorge. As novas formas de expressão do 
preconceito e do racismo. 2004. 
 
NOGUEIRA, Oracy. Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem. 
In:______. Tanto Preto, Quanto Branco: Estudo de Relações Raciais. São Paulo: 
T.A. Queiroz. 1985. p.67-93. 
 
SANTOS, Sales Augusto dos. A lei 10639/03 como fruto da luta anti-racista do 
movimento negro Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal nº 
10.639/03. In:______. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade.  Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade, 2005.21 - 33 p. (Coleção Educação para todos). 
 
SHIROMA, Eneida Oto; MORAES, Maria Cecília de; EVANGELISTA, Olinda. Os 
arautos da reforma e a consolidação do consenso: anos de 1990. In: SHIROMA, 
Eneida Oto (Org.). Política Educacional. 2. ed. Rio de janeiro: DP&A, 2002. p. 53 – 
86. 
 
SILVERIO, Valter Roberto. Politicas raciais compensatorias: o dilema brasileiro 
século XXI. In: SILVERIO, Valter Roberto; SABOIA, Gilberto Vergne; GUIMARÃES, 
Samuel Pinheiro. (Org.). Anais Seminários Regionais Preparatórios para 
Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 
Intolerância Correlata. Brasília, 2001 , p. 123-138. 
 
SILVÉRIO, Valter Roberto. Ação afirmativa: uma política publica que faz a diferença. 
In: SILVÉRIO, Valter Roberto; PACHECO, Jairo Queiroz; SILVA, Maria Nilza da 
(Org.). O negro na universidade: e o direito a inclusão. Brasília: Fundação Cultural 
Palmares, 2007. P. 21 – 49.  
 
SOUSA, Francisca Maria do Nascimento. Linguagens escolares e reprodução do 
preconceito. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade 2005, p. 105 -120.  
 
UNESCO. OREALC. Educação de qualidade para todos: um assunto de direitos 
humanos. Brasília: UNESCO, OREALC,2007. Disponível em:  <http://unesdoc. 
Unesco.org/images/0015/001505/150585por.pdf >. Acesso em: 18 out. 2011. 
 
VALENTIM, Rute Martins; BACKES, Jose Licnio. A lei 10639/03 e a educação 
etnico-cultural / racial: reflexões sobre os novos sentidos da escola. 2006. 
Disponível em: <www.neppi.org/gera_anexo.php?id=463>. Acesso em: 20 out. 2011.  
 
 
 


