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RESUMO 

O presente trabalho é parte de pesquisa de mestrado em Políticas Sociais, em andamento, e 
integrará capítulo sobre “POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS: a legislação anti-racista 
e os impactos sociais na efetivação do combate das desigualdades no sistema educacional na 
rede municipal de Aracaju. O texto traz uma análise da educação dos negros escravos e 
libertos, de como a questão étnico racial esteve presente na legislação educacional brasileira 
do período de pós-abolição até a aprovação da lei 10.639/03. A elaboração do texto parte das 
várias interrogações na perspectiva do entendimento sobre a inserção do negro no processo de 
educação formal no período pós-abolição. Para essa etapa do trabalho foi utilizada a pesquisa 
bibliográfica e documental com o objetivo de analisar a situação educacional da população 
negra nas diversas reformas educacionais e suas legislações específicas. 

 

Palavras-chave: Questão racial, política educacional, ações afirmativas. 

 

ABSTRACT 

 

The present work is part of master's degree research in Social Politics, in process, and it will 
integrate chapter on "POLITICS OF AFFIRMATIVE ACTIONS: the legislation anti-racist 
and the social impacts in the e of the combat of the inequalities in the education system in the 
municipal net of Aracaju. The text brings an analysis of the education of the slave blacks and 
freed, of as the racial ethnic subject it was present in the legislation education Brazilian of the 
powder-abolition period to the approval of the law 10.639/03. the elaboration of the text 
leaves of the several interrogations in the perspective of the understanding about the black's 
insert in the process of formal education in the period powder-abolition. For that stage of the 
work the bibliographical and documental research was used with the objective of analyzing 
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the education situation of the black population in the several education reforms and their 
specific legislations.  

  

Keywords: Racial subject, education politics, affirmative actions.   

 

INTRODUÇÃO 

Desde 1549 aportaram oficialmente em terras brasileiras os primeiros navios 

negreiros iniciando a escravização da população africana no Brasil. Durante o período de 

escravidão o processo de educação dos negros era restrito apenas a resgatar e doutrinar a alma 

dos ditos seres “inferiores” numa instrução basicamente cristã por meio da qual se pregava a 

servidão como meio de salvação. De 1549 até o presente momento alguns séculos se 

passaram. Ao longo desse período histórico, como ocorreu a educação dos negros? 

Não tenho como objetivo neste trabalho destacar todo o processo histórico 

escravocrata brasileiro, apenas me deterei no período histórico relevante ao processo de 

educação da população negra escrava e livre. Para isso, começo uma breve narrativa sobre o 

conceito de “cidadão” no século XIX, referendando um conceito muito utilizado atualmente 

para a organização da sociedade no que condiz aos direitos concernentes à subjetividade 

social. 

 

DESCONSTRUINDO A NARRATIVA HISTÓRICA 

A Constituição de 1824 é a primeira do Brasil e institui no seu artigo 1º. o termo 

“cidadão”, afirmando que Império do Brazil é a associação “política de todos os cidadão 

brasileiros”. Em seu artigo 6º a constituição classifica como brasileiros: 

I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingenuos2, ou libertos3, 
ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de 
sua Nação. II. Os filhos de pai Brazileiro, e Os illegitimos de mãi Brazileira, 
nascidos em paiz estrangeiro, que vierem estabelecer domicilio no Imperio. 

                                                           
2 Arethuza Helena Zero define ingênuos como “crianças nascidas livres de mães escravas após a ‘Lei do Ventre 
Livre”. A lei do Ventre Livre a que deixava “livre “todos os filhos de mulheres escravas nascidos após sua 
promulgação, em 28 de setembro de 1871”. Essa afirmação é desarmônica no que se refere a lei, pois a lei do 
ventre livre foi promulgada 47 anos após a Constituição de 1824 ao qual o termo já havia sido empregado. 
ZERO, Arethusa Helena. O preço da liberdade: caminhos da infância tutelada, Rio Claro, 1871 – 1888. 
Disponível em http://www.historia.demografica.tripod.com/bhds  
3 Segundo Souza: “libertos eram os escravos alforriados, ou, usando-se a linguagem do direito romano 
manumissos, e ingênuos eram os filhos dos ex-escravos.” SOUZA, Carlos Fernando Mathias de. Evolução 
histórica do direito brasileiro (XVIII): o século XIX. Disponível em http://www.unb.br/fd/colunas-
_Prof/carlos_mathias/anterior_19.htm. 
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III. Os filhos de pai Brazileiro, que estivesse em paiz estrangeiro em sorviço 
do Imperio, embora elles não venham estabelecer domicilio no Brazil...  

Mais o que é ser homem cidadão para a Constituição de 1824? É ser branco, fidalgo e 

rico. Tal Constituição pregava a isonomia não obstante a sociedade escravocrata não 

dispensasse respeito à dignidade humana, visto que homens eram tratados como animais, não 

eram livres e viviam em condições sub-humanas. É o exagero do autoritarismo, baseado na 

arbitrariedade do poder. A Constituição de 1824 foi elaborada no contexto escravocrata e 

sinalizou exclusão e eliminação do segmento negro da população brasileira, tanto nos 

aspectos físicos como também no simbólico. A interpretação do termo cidadão nessa lei é 

bastante dissonante: enquanto ela considera cidadão os “ingênuos e os libertos”, em seu artigo 

944 desconsidera o negro em seus direitos básicos. Deixa claro quem deveria ter acesso aos 

bens econômicos e políticos. A cor da pele é um fator determinante e evidente de exclusão, 

desde o período colonial, passando pela república e chegando a nossa contemporaneidade. 

Os negros não tinham nenhum valor social para a sociedade vigente, no entanto se 

organizavam5 em grupos como forma de resistência ao sistema opressor. Conscientes das 

suas limitações formavam às vezes, sociedades secretas – uma espécie de franco-maçonaria 

cuja palavra de ordem era proteção mutua (COSTA, 1989, p.334).  

Juntos e organizados eles sempre encontravam uma forma de enfrentar seus 

senhores. A resistência dos negros era feita de forma sistemática. Considerando os aspectos 

culturais, os negros mantiveram fidelidade à religiosidade de matriz africana e como forma de 

intervir nos padrões sociais da época, aprenderam a ler, escrever e calcular, prova disso é a 

constatação histórica de negros e pardos alfabetizados e poliglotas6. 

Cito algumas possíveis hipóteses que podem justificar a alfabetização dos negros no 

período da escravidão, principalmente de mulheres. A primeira é referente à Reforma de 

Couto Ferraz7 de 1854, a qual abordava que as escolas primárias estavam abertas para negros 

libertos desde que esses pertencessem às famílias que provessem de algum recurso ou 

economicamente “protegidas” por senhores, assim alguns podem ter sido beneficiados com a 

instrução escolar formal. A segunda hipótese trata-se da educação informal que poderia ter 
                                                           
4 Art. 94. Podem ser Eleitores, e votar na eleição dos Deputados, Senadores, e Membros dos Conselhos de 
Provincia todos, os que podem votar na Assembléa Parochial. Exceptuam-se   I. Os que não tiverem de renda 
liquida annual duzentos mil réis por bens de raiz, industria, commercio, ou emprego.  II. Os Libertos. III. Os 
criminosos pronunciados em queréla, ou devassa. 
5 Classifico como Movimento Negro toda a organização dos negros em grupos sistemáticos com a finalidade ao 
combate a escravidão e seus reflexos. 
6 Língua estrangeira dos dominadores, línguas africanas oficias, línguas africanas vernáculas. 
7 Instituía a obrigatoriedade da escola primária para crianças maiores de 07 anos e a gratuidade das escolas 
primárias e secundárias a Corte... Não seriam admitidas crianças com moléstias contagiosas e nem escravas. 
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acontecido por meio das observações silenciosas das aulas das sinhás-moças e da instrução 

religiosas dos padres. Diversas ações para alfabetização dos negros não poderão ser 

descartadas como a contratação de professores pelos senhores de escravos com a finalidade de 

ganhar mais dinheiro com a venda de escravos letrados ou pelo encaminhamento desse 

escravo (sexo masculino) às escolas vocacionais ou de aprendizado. 

Outra forma de resistência à escravidão e manutenção da identidade era realizada 

pelos negros quilombados8, que se preocupavam em alfabetizar as suas crianças para os 

padrões da época. Contudo, não podemos negar o processo educacional do seu país em sua 

língua materna e todos os conhecimentos científicos advindos do continente africano, 

contextualizado e resinificadas nesse período através da oralidade como forma de existência 

dos aspectos originais da sua genealogia.   

Mary Karasch, em “A vida dos escravos no Rio de Janeiro de 1808 a 1950”, relata 

em sua obra uma queixa colonial sobre os negros minas no Rio de Janeiro que se 

correspondiam em escritos cifrados e após buscas policiais foram encontrados uma gama de 

papéis e livros ‘posteriormente declarados como “Orações do Corão” em “Árabe Espúrio”. A 

autora conclui que apesar do negro escravo ou liberto ser visto apenas pelo seu estereótipo, 

existe um pequeno grupo alfabetizado e letrado e que talvez possuíssem instrução e 

conhecimento, superior a dos seus senhores (Cf. KARASCH, 1950). 

A digressão feita é por conta da carência de documentos e abordagens históricas 

sobre a trajetória dos negros na Educação Brasileira, isso revela que “não são povos, que não 

têm históricas, mas há os povos cujas fontes histórias, ao invés de serem conservadas foram 

destruídas nos processos de dominação” (CRUZ, 2005, p.23).  

 

RETOMANDO A HISTÓRIA 

No que se refere à educação na Constituição de 1824, foi garantida instrução 

primária e gratuita para todos os cidadãos, mas algumas medidas foram tomadas para que a 

população negra ficasse à margem do processo de escolarização, visto que os negros 

poderiam romper com o impedimento econômico. 

O Decreto nº 1.331, de 17 de fevereiro de 18549, estabelecia que nas escolas 
públicas do país não seriam admitidos escravos, e a previsão de instrução 

                                                           
8 Negros que viviam em quilombos. Quilombo local de refúgio dos escravos no Brasil. Outro exemplo de 
movimento negro organizado. 
9 Reforma Couto Ferraz comentada anteriormente. 
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para adultos negros dependia da disponibilidade de professores. Mais 
adiante, O Decreto nº 7.031-A, de 06 de setembro de 1878, estabelecia que 
os negros só podiam estudar no período noturno e diversas estratégias foram 
montadas no sentido de impedir o acesso pleno dessa população aos bancos 
escolares (BRASIL, 2004, p. 7). 

Contextualizando o histórico da legislação brasileira as leis sempre foram elaboradas 

a fim de favorecer a classe dominante. O racismo sempre esteve presente em nossa sociedade 

e serve como base estruturante para a marginalização dos negros na sociedade. Então, negro 

mais educação é igual à catequese. Fator imprescindível para a negação ao direito a educação. 

Chega o período da abolição...  

Observamos que a sociedade da época permanece alinhada nos conceitos de racismo 

biológico10, da eugenia11 e da teoria higienista12 aspectos e concepções da classe dominante 

que não permitiam acesso e expansão da população negra na sociedade brasileira. O 

movimento negro pós-abolição reivindicou a necessidade de incluir a população negra no 

processo de escolarização oficial. Todavia tais reivindicações não foram ouvidas e ao 

movimento coube a tarefa de realizar o papel do Estado, criando as suas escolas próprias. 

Colégio São Benedito, criado em Campinas em 1902 para alfabetizar os 
filhos dos homens de cor da cidade [...] Escola Primária no Clube Negro Flor 
de Maio de São Paulo, a Escola de Ferroviários de Santa Maria, no Rio 
Grande do Sul, e a promoção de cursos de alfabetização, de curso primário 
regular e do curso preparatório para o ginásio, criado pela Frente Negra 
Brasileira em São Paulo (CRUZ, 2005, p.28). 

 Faço um destaque para as considerações de Carvalho (1989, p. 23-38) sobre a escola 

e o regime republicano (1ª república). Segundo a autora, na Primeira República ela torna-se 

um emblema e instaura a nova ordem, é um projeto dos novos fazendeiros para a recriação de 

uma nova sociedade branca, imigrante, estratificada em classes, com direitos e deveres 

diferenciados segundo a posição do trabalho. Tal pensamento mostra que a Pedagogia é 

centrada na população imigrante no lugar da população escrava. 

[...] a educação como fator de resolução de problemas sociais, e porque 
havia a necessidade objetiva de integrar e disciplinar sobretudo a população 
imigrante para o trabalho na grande lavoura cafeeira, projetar e realizar a 

                                                           
10 Teoria da miséria, com uma população miserável é impossível reverter a realidade. Outros eram adeptos da 
teoria da inferioridade biológica-racial do povo brasileiro. Essa teoria era baseada em comprovar a existências de 
raças superiores e inferiores. Segundo essa corrente as raças superiores (eugênicos/brancos) teria, melhor 
adaptação ao meio em que viviam, e sobreviveriam o que não aconteceria com as raças inferiores (negros) que 
estariam condenadas ao desaparecimento, com isso a humanidade evoluiria, chegando a uma raça homogênea. 
11 Eugenia - Termo criado por Francis Galton em (1822 – 1911) que definiu como: O estudo dos agentes sob o 
controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações seja física ou 
mentalmente. 
12 Teoria Higienista - Em Viena, o médico J.P. Frank publicou A miséria do povo, mãe de enfermidades, obra 
que teve grande repercussão e provocou a adesão de outros médicos, que contribuíram para introduzir o 
higienismo na medicina, visando erradicar doenças como o cólera e a febre amarela. 
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educação escolarizada torna-se a tarefa republicana por excelência tanto na 
fase da propaganda quanto na fase de instituição do regime (HILSDORF, 
2003 p. 60-61). 

O imigrante era a “bola da vez”, sua presença atendia a diversos aspectos: primeiro, 

aos anseios da nova elite brasileira com a miscigenação da raça, substituindo o trabalho 

escravo pela mão de obra livre e qualificada; segundo, ao “boom do mundo”, a revolução 

industrial que chegara no Brasil. 

Quero salientar que a presença dos imigrantes no Brasil trouxe várias pretensões 

educacionais, sendo que a educação deveria prover as necessidades educativas para cada 

classe, dessa forma a estrutura social não seria alterada. Para os imigrantes a escola primária e 

educação profissional, educação para o trabalho; para a elite escola primária escola secundária 

acadêmica e escolas superiores - uma escola para a manutenção do status social e a dualidade 

entre a educação e a classe dominante. 

Neste momento é necessário fazer uma digressão para compreendermos que a 

educação é objeto de preocupação e estudos, no período da pós-abolição, várias foram às 

tentativas de organizar o ensino público brasileiro. 

Destaco que as reformas da educação brasileira – Reforma Benjamim Constant13; 

Reforma Epitácio Pessoa14; Rivadávia Corrêa15; João Luís Alves16 - tiveram como objetivo 

regulamentar o ensino numa perspectiva de observação dos negros na educação formal, no 

que se refere às políticas públicas de caráter social é mediatizadas pelas lutas, pressões e 

conflitos. Portanto, não são abstratas, são empregadas estrategicamente para garantir a 

capacidade administrativa e gerencial do Estado com o intuito de programar decisões do 

governo. Na ótica da diversidade, a educação redefine seu papel inovador e reprodutor da 

sociabilidade humana. Nesse percurso pelas reformas educacionais percebemos ações 

sistemáticas de negação da presença do negro nas escolas oficiais. O caráter de 

universalização e democratização foi “aparente”, pois tais reformas também tiveram um 

                                                           
13 Teve como maior característica o rompimento com a antiga tradição do ensino humanístico. Em sua 
administração há dois decretos importantes. Decreto nº. 981/1890 introduz a disciplina “Moral e cívica” e o 
Decreto Nacional nº. 982/1890 que estabelece medidas proibitivas e punitivas a exemplo da proibição dos alunos 
de se ocuparem com a redação de periódicos na escola e cometessem agressões e violência escolar definindo q
 eu o culpado seria entregue a polícia e expulso da escola. 
14  Inicia o processo de  descentralização do poder do Estado na educação pública com o decreto 3.890 de 1901 
que aprovava a fundação de instituições de Ensino Superior pelo governo estadual e pelas iniciativas privadas. 
Os cursos das novas faculdades eram equiparados ao sistema federal. 
15 Criou-se o decreto 8.659 de 1911 onde para o ingresso no Ensino Fundamental e Superior foram  estabelecidas 
taxas de admissão e os diretores das escolas seriam eleitos pelos professores. 
16 As vagas das escolas oficiais secundárias e superiores seriam determinadas pelo Governo Federal restringindo 
assim o número de vagas através do decreto 16.782 – A de 1925. 
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contexto socioeconômico que articulou a privação da população negra e de outros segmentos 

sociais menos privilegiados. 

O controle do Estado é evidente, distribuição de vagas, taxas para admissão, controle 

das instituições do Ensino Superior. Uma verdadeira apropriação da educação pela classe 

dominante, consagrando e perdurando a vantagem das elites, preservando o status da classe 

com relação ao processo educacional da população negra. De 1925 até a segunda metade do 

século XX, não há registros na história de mudanças significativas acerca da educação dos 

negros. Retomemos a narrativa... 

E os negros? Nesse momento o Brasil está em pleno “estado de graça” com o 

pensamento sobre a mestiçagem, muito bem abordado por Gilberto Freyre em “Casa Grande 

Senzala” (1933)17. Na Era Vargas o Estado torna-se brasileiro e nacional18, propondo-se a 

assumir uma posição de neutralidade e, simplesmente salvaguardando uma identidade que se 

define por fatores históricos. Dessa forma os conflitos raciais são encobertos, possibilitando 

que todos se reconheçam como nacionais. 

Com essa reformulação de pensamento o mercado de trabalho (re) absorve o homem 

negro com algumas ressalvas; trabalhos na zona rural (ocasionais e mal remunerados), 

emprego doméstico e atividades classificadas como mal definidas. Nesse momento, por conta 

da industrialização brasileira, tem início o processo de êxodo rural com o aparecimento da 

cultura urbano industrial. Os negros não eram mais bloqueados a frequentar as salas de aulas, 

já que os projetos educacionais da época objetivavam estender a escola pública aos pobres e 

aos negros, que na virada do século eram maioria em exclusão ao acesso escolar. Assim os 

educadores da época queriam “aperfeiçoar a raça” criando uma nova “raça brasileira”, de 

cunho nacionalista saudável fisicamente, bem ajustada e culturalmente semelhante à europeia.  

Enfatizo um dado importante, apesar de todo “achismo” que a classe dominante tinha 

com relação à população negra, os negros sempre buscaram os estudos como uma forma de 

romper com as barreiras impostas pelas desigualdades sociais e raciais. Entre o final do século 

XIX, Souza (1999), em seus estudos19, identifica a presença de crianças negras em fotografias 

                                                           
17 Neste livro o autor tenta também desmistificar a noção de determinação racial na formação de um povo no que 
dá maior importância àqueles cultural e ambiental. Com isso refuta a ideia de que no Brasil se teria uma raça 
inferior dada a miscigenação que aqui se estabeleceu. Antes, aponta para os elementos positivos que perpassam a 
formação cultural brasileira composta por tal miscigenação. 
18 ORTIZ, a identidade nacional foi questão de Estado. Buscou se na ideia da integração nacional a solução para 
as diferenças regionais e aspectos conflitivos da sociedade brasileira. Para isto, o governo utilizou a mestiçagem 
que “contém os traços que naturalmente definem a identidade brasileira: unidade na diversidade” (2003, p.93) 
19 SOUZA, R.F. de A. Difusão da Escola Primária em Campinas In: NASCIMENTO, T.A.Q.R. (org) Memória 
da Educação em Campinas. Campinas: Unicamp, 1999. 
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de turmas de alunos de diferentes grupos escolares20 e em diferentes épocas (SOUZA, 1999, 

apud CRUZ 2005, p. 29). 

No que se refere propriamente à escolarização dos negros, segundo os 
modelos oficiais, percebe-se que eles sempre estiveram em contraponto a 
afirmações que alegam sua incapacidade para a vivência bem sucedida de 
experiências escolares e sociais. Tal fato pode ser comprovado pela ascensão 
de uma intelectualidade negra desde o período republicano que, via domínio 
da escrita, atingiu espaços sociais dos quais os brancos pareciam detentores 
absolutos. [...] o espaço escolar cumpre em relação ao negro uma dupla 
função: veículo de ascensão social e instrumento de discriminação. Sua 
trajetória social e educacional no início do século XX evidencia a ascensão 
socioeconômica, mesmo sob inúmeros obstáculos, e o reconhecimento 
público do seu prestígio intelectual como professor de ensino superior, 
advogado e médico (apud, BARBOSA, 1997). 

 

Inegavelmente a educação sempre foi ponto alto para pautas políticas desde o 

Império, pelo entendimento da manutenção oligarquia de quem determinava o poder. 

Anteriormente comentado, a “Era Getúlio Vargas e o Estado Novo” precisavam consolidar o 

pensamento da imagem do regime como novo e moderno. O então presidente Getúlio Vargas 

manteve uma linha de atuação marcadamente autoritária com o intuito de construir uma nação 

moderna tão reclamada pela sociedade “decisão racional para comandar as massas 

irracionais” (HILSDOLF, 2003, p. 99). 

Apanharei agora o período a partir de 1961, quando vários embates políticos entre 

parlamentares intelectuais e movimentos sociais desencadearam na promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional21 - Lei nº. 4.024 de 1961. De um lado o desejo de 

investimentos públicos em escolas também privadas e confessionais, do outro a defesa da 

escola pública para todos sob a gestão do Estado. 

Os educadores da época criticavam o projeto de Lei do Deputado Lacerda 

(HISDOLF, 2003, p.99), partindo do argumento que o desenvolvimento da sociedade depende 

da escola pública:  

A escola pública, cujas portas por ser escola gratuita, se franqueiam a todos, 
sem distinção de classes, de situações de raça e de crenças e por definição, 
contrárias e a única que está em condições de subtrai à imposição de 

                                                           
20 Grupo escolar consiste em um modelo de escolas organizado com base na “graduação-classificação de alunos 
por grau de adiantamento”, (...) “reunião de vários professores e várias salas de aula em um mesmo edifício”. 
Portanto, adequado para a escolarização em massa. Esse modelo foi empregado de forma pioneira no estado de 
São Paulo, em 1893, poucos anos após a abolição da escravatura. 
21 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define e regulariza o sistema de educação brasileiro com base 
nos princípios presentes na Constituição, tendo a primeira criada em 1961 que revigorou até a promulgação da 
mais recente em 1996. 
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qualquer pensamento sectário, político ou religioso. (AZEVEDO, 1960, 
p.58). 

 

A proposta reconhece o relativismo da educação e defende uma concepção de vida e 

de mundo que também é marcada pela origem da classe social. A educação passa a ter uma 

consciência histórica, afastando-se dos interesses de classes sociais dos privilegiados, 

passando a ser base para a organização da sociedade. A ideia é de uma escola de qualidade 

guiada pelo princípio da igualdade de acesso a todos os indivíduos, segundo Barros (1960): 

[...] a escola pública ao contrário, existe exatamente para todos. Ela é uma 
fonte de comunhão, um centro de aprendizagem, de respeito pelas crenças 
alheias, precisamente porque é aberta para todos. Nela não há ricos, pobres, 
católicos, protestantes ou ateus, pretos, brancos ou amarelos, filhos de 
imigrantes recém-chegados ou filhos de aristocratas famílias tradicionais: 
nela há apenas seres humanos, pessoas ou projetos de pessoas (BARROS, 
1960, p. 119). 

 

A questão da raça é um enredo presente. Não devemos menosprezar a importância 

dada à questão na referida lei, visto que sempre existiu uma grande dificuldade em defender a 

sociedade “igual” no Brasil e qualquer citação nesse sentido significa avanço. 

Na lei 4.024 de 1961 está posto no título I – Dos fins da Educação Nacional, sua 

inspiração nos princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade humana e tem por fim: 

Alínea g – A condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, 

política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe ou de raça. 

Os educadores daquele momento reconheceram a questão racial na LDB e as 

diferentes raças existentes no Brasil, contudo o assunto não foi à questão principal, ocupou 

papel secundário, servindo como um mero recurso discursivo. Penso que os educadores 

considerados como “modernos” ao defender um ensino para “todos”, ignoraram que, além da 

classe a dimensão da raça era um fator de diferença no processo de escolarização, isso nos faz 

acreditar que referente à abordagem racial os “modernos” não se diferenciavam dos 

conservadores. 

Enxergo que tal invisibilidade ocorreu devido à maneira como o Brasil constituiu a 

identidade nacional, os educadores que se dispunham a defender a escola para todos não 

romperam o acordo junto à elite brasileira, tratando a questão racial como um assunto 

fragmentado e não como política pública, reforçando o mito da democracia racial, mantendo a 

questão invisível, assim excluindo a população negra da escola para “todos”, mesmo sendo 

uma pauta reivindicatória e questão defendida com fervor no debate e aprovação da LDB de 
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1961. Após 1961 foi aprovada a lei 5.540/68 que reformulou o Ensino Superior, como fato 

marcante na sua elaboração e promulgação temos a anulação da participação dos profissionais 

da educação e da sociedade civil, não havendo debate político para a aprovação da lei. 

Saviane (1987) caracteriza essa aprovação da lei como “a estratégia do ‘autoritarismo 

desmobilizador’ na instalação da ‘democracia excludente’” (p. 6,7). A lei referendou o 

modelo político vigente, ou seja, o autoritarismo do regime militar imposto a partir de 64 e 

reforçou ainda mais a elitização do Ensino Superior, afastando as camadas mais populares ao 

acesso a esse nível de ensino. No que se refere à questão de raça a lei 5.540/68 foi modificada 

de forma fragmentada, trata apenas do Ensino Superior e em nenhum momento o texto faz 

referências a raça como aparecia na lei 4.402/61. 

Em 1971 foi a vez da reforma do Ensino de 1º e 2º graus, com a lei 5.692/71, tendo 

como ponto chave a discussão da profissionalização. Na verdade ela foi uma complementação 

da lei anterior, no que se refere às intenções políticas e ideológicas implantadas pela lei 

4.024/61. Com as camadas populares afastadas do Ensino Superior houve uma pressão sobre 

a universalidade e a reforma previu a profissionalização técnica no Ensino Médio. Dessa 

maneira um enorme contingente de estudantes teria acesso ao mercado de trabalho e relegaria 

as vagas destinadas ao Ensino Superior, sendo esse destinado apenas para aqueles que 

pudessem se dedicar mais aos estudos. As duas últimas leis representam para além dos ajustes 

organizacionais da educação um reordenamento socioeconômico para atender ao momento 

político da época. Vale ressaltar que as leis 5.540/6822 e 5.692/7123 não fazem referência ao 

preconceito de raça, presente no texto da lei 4.404/61. 

Retomo aqui as questões das organizações do movimento negro durante o século 

XX, nas décadas de 1970 e 1980, que ganham uma nova dinâmica no contexto atual. 

Na década de 1970, houve uma (re) democratização das escolas públicas com o 

ingresso massivo das classes populares, sendo que negros e afrodescendentes formaram o 

maior número de matriculados, visto que estatisticamente formavam o maior contingente de 

pobres do país por conta da falsa abolição. A democratização da educação permitiu o ingresso 

das crianças negras à escola, assim como os adultos negros tiveram direito a estudar em salas 

noturnas. Estamos aqui falando sobre acesso, mas, e a permanência dos negros na escola? O 

ingresso não seria suficiente, precisava existir uma condição para manter a população negra 

                                                           
22 Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá 
outras providências. 
23 Fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências. 
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na escola. Foram observados altos índices de repetência e evasão, pois as portas das escolas 

estavam “abertas”, mas a escola em sua estrutura continuava com práticas racistas e 

excludentes, cito como um dos exemplos o decreto nº 7.031 – A de 06/09/1878, que destinava 

o horário de matricula dos alunos negros, ao turno noturno.  

Nesse momento mais uma vez a atuação do Movimento Negro da época é 

extremamente importante, criticando o modelo de escola existente que desconsiderava o 

contexto histórico cultural da população negra, que além de servir como instrumento de 

homogeneização e assimilação à cultura dominante. Assim denunciava o racismo existente no 

ambiente escolar, que era fator determinante para a evasão e o fracasso escolar da população 

negra. 

A escola deveria assumir sua função social de co-responsabilidade da formação da 

sociedade e do indivíduo. O Movimento Negro foi influenciado pelas perspectivas norte-

americanas da luta anti-racista. Tal movimento se inspirou na chamada políticas de ações 

afirmativas24 originadas nos Estados Unidos na década de 1960.  

O movimento negro inicia uma rediscussão sistemática do papel dos sistemas de 

ensino numa perspectiva de propor um diálogo entre a educação e sociedade brasileira 

estabelecendo uma pauta não só restrita a reivindicações, mas também com problematizações 

teóricas e ênfases específicas. Os negros trouxeram para a escola a reflexão de que além de 

sermos seres cognitivos somos também seres culturais. E essa cultura muitas vezes se choca 

com a cultura escolar permeada por uma estrutura rígida. (GOMES, 1997, p.20). 

A perspectiva educacional do Movimento Negro contribuiu com construções 

pedagógicas e de intervenções em contraposição a um cotidiano singular etnocêntrico nos 

espaços educacionais. Como intervenções significativas destaco a Pedagogia Interétinica25 de 

Salvador em 1978 e a Pedagogia Multirracial26 do Rio de Janeiro em 1986, como pedagogias 

                                                           
24 A expressão “ação afirmativa” foi criada pelo presidente dos Estados Unidos J. F. Kennedy em 1963, 
significando “um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, 
concebidas com vistas ao combate da discriminação de raça, gênero etc., bem como para corrigir os efeitos 
presentes da discriminação praticada no passado” (GOMES, 2001). São ações reparatórias as injustiças sofridas 
no passado pela discriminação de raça, gênero e etnia, tentando minimizar ou superar as desigualdades raciais e 
sociais. 
25 Esta pedagogia em questão recomenda uma linguagem total (escola, teatro, imprensa, rádio, história em 
quadrinhos, pôster, cine, TV, vídeo, palestras) como um meio de mudança de atitudes preconceituosas e 
discriminações raciais, propondo ainda uma intervenção sistemática na área da educação formal, a partir da 
elaboração de um currículo escolar baseado nos valores dos grupos étnicos subalternos. 
26 Discute o processo de construção da branquidade dos (as) professores (as) envolvidos(as) na educação básica e 
faz uma crítica ao etnocentrismo ocidental e à hegemonia da brancura, no sentido de o grupo opressor da 
“invisibilidade”, com acento na interação com a população negra, tendo em vista contribuir para o avanço dos 
estudos sobre os grupos étnico-raciais oprimidos no contexto da escola brasileira. 
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de grande relevância social, tendo como estratégias o combate ao racismo e  desigualdades 

raciais no campo educacional. 

As questões educacionais andam concomitantemente com as propostas políticas, e na 

década de 1980, acontece outro momento de propositura legislativa no Brasil, no caso, a 

constituição de 1988, que foi gestada observando as demandas dos movimentos sociais. 

A Constituição de 1988, conhecida como “Constituição cidadã,” é outorgada e marca 

uma significativa distância com relação à constituição de 1824 no tocante às políticas, às 

práticas sociais. O Brasil se reconhece racista e sinaliza a necessidade de lidar com problemas 

relacionados à discriminação racial, apontando novas possibilidades de se configurar as 

relações sócio-raciais no país. Na perspectiva educacional inicia uma nova discussão para 

uma nova dimensão no processo legislativo educacional, que irá ocasionar na lei 9396/9627. 

Nesse momento existe uma discussão da categoria raça e muitos estudiosos dentro e 

fora da academia. A academia inicia uma substancial produção científica que explica as 

desigualdades sociais e educacionais no Brasil entre os grupos étnico-raciais. 

A formulação da lei 9394/96 contou com a presença de representantes dos 

educadores e suas entidades, mas na relatoria final do documento no que se refere aos 

objetivos da educação, às questões raciais desapareceram, ficando mantida apenas a questão 

da igualdade e da unidade nacional. 

Contudo, existe a presença da questão étnico-racial em algumas seções do 

documento como no Inciso 3º do parágrafo IV, do artigo 32: “O ensino fundamental regular 

será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de 

suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem”. No capítulo II, da Educação 

Básica, no seu Art. 26 inciso IV, orienta que os conteúdos curriculares devem obedecer as 

seguintes diretrizes. “O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro”. 

Observando o inciso IV contido no artigo 26 da referida lei, podemos avaliar como 

muito distante do desejado, mediante todas as tensões que existem no Brasil no que se refere à 

raça, isso sem pontuarmos as condições sociais, política, econômica e cultural da população 

negra. Contudo, representa um avanço, a questão raça a ser citada no texto. Podemos também 

observar uma ambiguidade no texto. Quais culturas? Quais raças e etnias especificamente o 

                                                           
27 Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  
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texto faz referência? O inciso IV é uma resposta política muito bem elaborada, porque atende 

a sociedade organizada em torno da questão, mas o pacto de não explicitá-la é mantido. 

Ainda no que se refere às questões étnico-raciais a LDB apresenta parágrafos e 

incisos específicos que tratam das questões indígenas28. A abordagem sobre as questões 

referentes à população negra estava longe de ocorrer, mesmo com toda a intervenção feita 

pelo movimento negro, mas não podemos desconsiderar o forte aspecto das questões étnico-

raciais ao se tratar das questões indígenas. 

A articulação política do movimento negro com vários segmentos da sociedade foi 

de primordial importância para os avanços do combate das desigualdades raciais no Brasil 

numa perspectiva de política pública. No que condiz à educação por sugestão do movimento a 

alguns parlamentares29 foi apresentado um projeto de lei que modificaria o artigo 26, e 26 A e 

79B da LDB de 1996 e em 09 de janeiro de 2003, foi sancionada a lei 10.639/03. Fica 

explícito na lei: 

Artigo 26 - A Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. § 
1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da 
História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do 
povo negro nas áreas social, econômica e política pertinente à História do Brasil. § 
2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no 
âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de 
Literatura e História Brasileiras.§ 3o (VETADO)" 

Artigo 79 A (VETADO)" Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de 
novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’." 

O texto acima é claro quanto aos objetivos da alteração e de interpretação 

inequívoca, tornando obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana. 

Referendando a lei 10.639/03, outra conquista unânime aconteceu, em março de 2004, com 

aprovação pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais para o Ensino da História e Cultura Afro-

brasileira e Africana30”.  

A lei 10.639/03 não é uma opção, é uma determinação da legislação em todos os 

níveis e modalidades de ensino que estruturam a educação brasileira. Sua aprovação é uma 

simbiose de diferentes setores da sociedade mobilizados pelo conjunto das intervenções 

políticas do movimento negro. O primeiro passo foi dado com a sua aprovação, agora é 

                                                           
28 Ver Artigo 78 da LDB. 
29 Ester Grossi – Deputada Federal e educadora do Rio Grande do Sul; Bem-Hur Ferreira – Deputado Federal 
oriundo do Movimento Negro do Rio Grande do Sul. 
30 Parecer elaborado pela Conselheira Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. Ver CNE/CP 003/2004. 
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necessário o estabelecimento para a efetividade de políticas públicas. A lei reconhece e 

valoriza a contribuição da população negra na formação da sociedade brasileira, além de 

denunciar as disparidades sociais vivenciadas por essa ao longo da história. Finalmente a 

escola nos reconhece. Uma escola que dizia ser a distinção e que agora distingue para 

compensar processos desiguais da população negra na sociedade brasileira. É a proposição de 

oportunidade de incluir no currículo os conhecimentos da história, da cultura da religiosidade, 

de uma visão de mundo baseada na cosmovisão africana, numa perspectiva real de 

desconstrução dos padrões e valores de bases eurocêntricas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação funcionou como um dos interlocutores do continuísmo da reprodução 

desigual relegado aos negros na sociedade brasileira, mesmo assim não podemos 

desconsiderar que existe uma história marcada de educação e escolarização da população 

negra nos séculos passados. No que se refere à legislação brasileira, de âmbito educacional, 

179 anos passaram para que os negros fossem reconhecidos como sujeitos formadores da 

sociedade brasileira.  

As questões condizentes à educação de negros e negras no Brasil ainda têm uma 

tímida ressonância, embora a população negra lute permanentemente a modo de obter acesso 

permanente, buscando compensar na área educacional os efeitos persistentes das barreiras 

impostas no passado através do racismo, tentando equiparar as oportunidades de igualdade e 

direito. O Brasil é um país legalista, supostamente apoia-se nas leis para organizar o seu 

sistema administrativo. As leis servem como garantia aos direitos do cidadão e da sociedade e 

agem como instrumentos reguladores e normativos, nesse caso especificamente são 

mecanismos efetivos para o combate das desigualdades raciais e sociais no sistema 

educacional. Apesar da alteração na matriz curricular, a escola mantém valores civilizatórios 

baseados nos padrões e modelos de bases eurocêntricas, o que efetivamente pode ou não 

garantir a inclusão dos sujeitos como recomenda a efetividade da legislação. Espero ao longo 

da minha pesquisa poder responder a hipótese levantada: As leis contribuem efetivamente 

para o combate do racismo e das desigualdades sociais?  
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