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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi analisar as propostas das políticas públicas nacionais de 

educação para a população negra brasileira, identificando quais são suas metas, avanços e 

limites. Foram objetos de nossa análise os PCNs da primeira fase do ensino fundamental, a 

LDB 4024/61 - 5692/71 e 9394/96 -  a lei 10639/2003 – a lei 11.645/2008  – e as diretrizes 

curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais  e para o ensino de história e 

cultura Afro- brasileira e africana.  Os dados mostraram as omissões e a emergência da 

preocupação com a situação do negro brasileiro e  que no final dos anos 90 há na legislação 

educacional brasileira uma  preocupação em redefinir a postura do sistema educacional no 

trato pedagógico das questões da diversidade, seja ela de classe, social e ou étnico/racial. 

 

Palavras- chaves:  Legislação Educacional , Negro,  Educação. 

 

RESUMEN 

El negro en la legislación educativa brasileña 

 

 

El objetivo de esta investigación fue analizar las propuestas de políticas públicas nacionales 

en materia de educación para la población negra brasileña, identificando cuáles son sus metas, 

avances y límites. Fueran objetos de nuestro análisis los PNCs de la primera fase de la 

educación básica, la LDB 4024/61 - 5692/71 y 9394/96 - la ley 10639/2003 - la ley 

11.645/2008 - y las directrices curriculares nacionales para la educación de las relaciones 

étnico-raciales y para la enseñanza de historia y cultura Afro-brasileña y africana. Los datos 

mostraron las omisiones y la emergencia de preocupación con la situación del negro brasileño 

y que en el final de los años 90 hay en la legislación educativa brasileña una preocupación en 

redefinir la postura del sistema educativo en el trato pedagógico de las cuestiones de 

diversidad, sea ella de clase social y  o étnico/racial. 

 

Palabras claves: Legislación Educativa, Negro, Educación. 
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O objetivo desta pesquisa foi analisar as políticas públicas nacionais de 

educação para a população negra brasileira, identificando quais são suas metas, 

avanços e limites. 

 Ao se pensar a educação do negro brasileiro muitas sugestões são 

advindas dos movimentos negros que consideram a educação o caminho mais 

viável para se resolver a situação do negro, ela seria primordial no combate as 

desigualdades raciais uma vez que poderia se constituir enquanto instrumento de 

conscientização do negro, ajudaria ele a reconhecer seus direitos, aguçaria seu 

senso crítico, promoveria igualdade de oportunidades. RIBEIRO (2000, p.197-199). 

Tanto os movimentos negros, como os pesquisadores que trabalham com 

a temática, negro e educação identificam no campo educacional importante papel na 

redefinição da situação do negro brasileiro. A questão que se coloca é, e as políticas 

públicas nacionais de educação, quais são suas metas, avanços e limites? 

Sendo assim este trabalho procura analisar as políticas públicas voltadas 

para o combate à discriminação racial em âmbito escolar; identificar as concepções 

que orientam estas políticas; verificar quais são as metas, os avanços e as 

limitações  destas políticas. 

 Foram objetos de nossa análise os PCNs da primeira fase do ensino 

fundamental , a LDB 4024/61 - 5692/71, 9394/96 -  a lei 10639/2003 – a lei 

11.645/2008  – e as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações 

étnico-raciais  e para o ensino de história e cultura Afro- brasileira e africana. Para 

tanto procuramos por trechos que continham as palavras: negro, afro-brasileiro, 

raça, cor, etnia, minoria, cultura negra, igualdade, desigualdade, tolerância, 

discriminação, preconceito, segregação e racismo, diversidade racial todas tomadas 

como indicativos do tratamento da questão de racial.  O trabalho mostrou as 

omissões e a emergência da preocupação com a situação do negro brasileiro e os 

possíveis determinantes sócio históricos. 

 A exclusão da população negra na educação de fato foi constituída na 

gênese da instrução pública no país é o que nos assegura (SCHUELER (1999, p 67) 

ao abordar o processo de escolarização ocorrido nos principais centros urbanos 

brasileiros a partir de meados do século XIX, segundo ela 

 

 Ainda em 1854, por meio do Regulamento da Instrução Primária e 
Secundária no Município da Corte (lei 1331 A, 17/02/1854), o público 
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alvo do ensino primário e secundário foi delimitado. O acesso às 
escolas criadas pelo Ministério do Império era franqueado à 
população livre e vacinada, não portadora de moléstias contagiosas. 
Os escravos eram expressamente proibidos de matricularem-se nas 
escolas públicas. Excluindo os cativos, a legislação da Instrução 
Pública estabelecia e ratificava a distinção fundamental da sociedade 
imperial: a que marcava a subordinação dos escravos aos homens 
livres. SCHUELER (1999, p67). 

 
 

A abolição da escravidão significou uma modificação da situação da 

população negra brasileira, uma vez que foram redefinidos os mecanismos de 

submissão deste grupo, este é o argumento de JACCOUD ( 2008, p.45-48) que 

afirma que no Brasil o racismo nasce associados à abolição. 

 

Efetivamente, a República não foi capaz de promover ações em 
defesa da ampliação das oportunidades da população negra. A 
formulação e consolidação da ideologia racista ocorrida nesse 
período permitiu a naturalização das desigualdades raciais que 
foram, assim, reafirmadas, em um novo ambiente político e jurídico. 
Não mais separadas pelo direito de propriedade, pela história, 
religião ou cultura, as raças se separariam por desigualdades 
naturais. O enfrentamento dessas desigualdades seria, entretanto, 
identificado como uma exigência nacional, na medida em que 
somente um país branco seria capaz de realizar os ideais do 
liberalismo e do progresso. De fato, as desigualdades entre raças, 
agora interpretadas como intrínsecas às suas diferentes naturezas, 
determinariam as potencialidades individuais e resvalariam para o 
cenário político e social onde a capacidade de participação dos 
negros não poderia ser entendida a não ser com restrições. 
Ampliam-se os preconceitos quanto à participação dos negros nos 
espaços públicos, acentuam-se os mecanismos discriminatórios e 
fortalecem-se os estímulos à imigração européia. JACCOUD 
(2008,p48). 

 

Nesse sentido a tese do branqueamento se constitui como ideal e como 

projeto nacional que procurava “conciliar a crença  na superioridade branca e na 

busca do desaparecimento do negro. 

 

A idéia de que progresso do país dependia não apenas do seu 
desenvolvimento econômico ou da implantação de instituições 
modernas, mas também do aprimoramento racial de seu povo, 
dominou a cena política e influenciou decisões públicas das últimas 
décadas do século XIX, contribuindo efetivamente para o 
aprofundamento das desigualdades no país, sobretudo, ao 
restringirem as possibilidades de integração da população de 
ascendência africana. O projeto de um país moderno era, então, 
diretamente associado ao projeto de uma nação progressivamente 
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mais branca. A entrada dos imigrantes europeus e a miscigenação 
permitiriam a diminuição do peso relativo da população negra e a 
aceleração do processo de modernização do país. JACCOUD (2008, 
p.49). 
 

  

Nos anos 30 do século XX segundo a autora (p.50) o Brasil assistiu ao 

progressivo desaparecimento do discurso racista quer no campo político quer nos 

esforços do processo de interpretação do processo de desenvolvimento nacional. 

Em seu lugar emerge um pensamento racial que destaca a dimensão positiva da 

mestiçagem no Brasil e afirma a unidade do povo brasileiro como produto das 

diferentes raças e cuja convivência harmoniosa permitiu ao país escapar dos 

problemas raciais observados ou outros países. 

Gilberto Freyre tem sido apontado pelos estudiosos das relações raciais 

como o principal artífice deste pensamento Para MAUÉS (1997, p. 49), com sua 

concepção de mestiçagem Freyre deu forma acabada ao mito da democracia racial, 

redefiniu o lugar do mestiço, introduziu de maneira inovadora a explicação cultural 

ou social, como gostava de enfatizar, no tocante à situação racial brasileira.  

 MUNANGA (1999, p.79) ressalta que esta permitiu completar 

definitivamente os contornos de uma identidade que há muito vinha sendo 

desvelada, ao mostrar que negros, índios e mestiços tiveram contribuições positivas 

na cultura e influenciaram profundamente o estilo de vida da classe senhorial na 

comida, na indumentária e no sexo, transformando a mestiçagem num valor positivo. 

Para VARGAS (2001, p.132-137) Freyre trabalha a categoria 

miscigenação, não explora somente o contato racial e étnico. Entretanto, ao 

aprofundar as discussões sobre a dimensão íntima das relações entre os três grupos 

étnicos que aqui se encontram, ele tornou a miscigenação como um dos elementos 

mais decisivos da interpretação cultural, social e biológica, e não como decorrência 

da ausência de mulheres brancas no começo da colonização. Isso acaba reforçando 

esta leitura positiva da miscigenação como um processo democrático que reforçou a 

idéia de ausência de discriminação racial no Brasil, cultivado pelas elites como um 

elemento dos mais positivos de brasilidade. 

Nos anos trinta no campo da educação assistimos uma busca pela 

renovação da educação em vários aspectos, reivindicando uma educação laica, 

gratuita, obrigatória e comum expressados principalmente no Manifesto dos 
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Pioneiros, no entanto, apesar dos aspectos avançados do documento, as questões 

afetas á educação dos grupos minoritários não é contemplada. É perceptível a 

preocupação para que a educação não continue sendo privilégio de uma classe, ou 

como diz o manifesto. 

 

A educação nova, alargando a sua finalidade para além dos limites 
das classes, assume, com uma feição mais humana, a sua 
verdadeira função social, preparando-se para formar "a hierarquia 
democrática" pela "hierarquia das capacidades", recrutadas em todos 
os grupos sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades de 
educação. MANIFESTO (1932, p. 42). 

 

DÁVILA (2006, p 32-35) ao analisar o projeto dos reformadores, percebeu 

nos seus projetos de expansão da escola pública, os objetivos de levar sua 

mensagem eugênica, branqueadora e nacionalista aos bairros pobres e racialmente 

mistos. Para o autor 

 

 

“Os líderes dos reformadores educacionais que construíram ou 
expandiram os sistemas de escolas públicas pelo Brasil no período 
entre guerras não eram pedagogos. Na verdade, poucos tinham 
treinamento pedagógico. Eles eram médicos e cientistas sociais 
atraídos pela perspectiva de utilizar a educação pública como arena 
para a ação social. Esses reformadores estabeleceram uma visão de 
valor social que privilegiava aparência, comportamento, hábitos e 
valores brancos, de classe média. Eles transformaram o sistema 
escolar em uma máquina que, de modo tanto deliberado (fornecendo 
aos brasileiros pobres e não brancos as ferramentas da brancura) 
quanto inconsciente (estabelecendo barreiras ao reificar seus valores 
estreitos) criou uma hierarquia racial no sistema escolar que 
espelhava sua própria visão de valor social. Essa hierarquia foi 
especialmente estável, eficaz e duradoura porque se fundava em 
valores inquestionáveis da ciência e do mérito. DÁVILA (2006, p32). 
 

 Em síntese não havia uma exclusão formal/legal, mas havia 

mecanismos para manter os “negros em seu lugar” 

 

 

“Os dirigentes da educação pública no Brasil na primeira metade do 
século XX não impediram alunos de cor de freqüentarem suas 
escolas. Ao contrário, entre 1917 e 1945, eles se empenharam em 
uma série de expansões do sistema escolar e em projetos de 
reforma que visavam a tornar as escolas públicas acessíveis aos 
brasileiros pobres e não-brancos que, na virada do século, eram, em 
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sua ampla maioria, excluídos da escola. Esses educadores 
buscavam “aperfeiçoar a raça” – criar uma “raça brasileira” saudável, 
culturalmente européia, em boa forma física e nacionalista. As elites 
brasileiras da primeira metade do século XX tendiam a acreditar que 
os pobres e não-brancos eram, em sua grande maioria, 
degenerados. DÁVILA (2006, p.21).  
 

Apesar da exclusão da política educacional brasileira, a população negra, 

sobretudo, por meio de suas instituições demonstraram a importância da educação 

como nos mostra GOMES (2009 p.43). 

 

A importância dada à educação pelas lideranças negras da primeira 
metade do século XX pode ser vista ao analisarmos a imprensa 
negra paulista, sobretudo, dos anos 20 ao final dos anos 30. Alguns 
jornais que circularam na época na cidade de São Paulo: O Alfinete, 
O Kosmos, A Voz da Raça, o Clarim d’Alvorada, Getulino, Alvorada, 
o Progresso, O Propugnador e outros. GOMES (2009 p.43). 

 
 

PINTO (1993, p.29) informa que  educação ganha um sentido crucial, 

porque ela  se torna necessariamente o instrumento de preparação do negro para o 

seu novo papel na luta contra a ignorância, na introdução de valores e na efetivação 

de práticas ligadas  principalmente à organização da família, à conduta moral e de 

convivência social, aos hábitos de poupança, "formas sadias" de lazer.  

Ainda segundo a autora a imprensa negra teve um papel de veículo 

educativo, pois, divulgava a produção literária do negro; discutia sobre questões 

educacionais,  orientavam os negros em como se portar moral e socialmente, como 

educar seus filhos; salientava a importância do trabalho regrado e honesto e da 

educação, denunciavam escolas que recusavam crianças negras,  professores que  

as tratavam com preconceito e a maneira enviesada ou parcial 

O negro,  de acordo com PINTO (1993), tinha uma preocupação bastante 

crítica e negativa sobre a política educacional, ou melhor, sobre a ausência de 

qualquer providência ou política educacional, por parte das autoridades constituídas 

ou de quem detinha o poder, em relação à melhoria do seu nível educacional. A 

instrução era apontada como uma via de ascensão social, como uma forma de 

ganhar respeitabilidade e reconhecimento, de habilitá-lo para a vida profissional, de 

lhe permitir conhecer melhor os seus problemas e até mesmo como uma maneira de 

combater o preconceito tanto do branco como do negro com o próprio negro. 
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Em síntese  MAIO (1997a, p. 77-78) nos esclarece que nos anos 30 e 40 

acentuam-se investigações que destacam os aspectos da cultura afro-brasileira, o 

intenso processo de miscigenação e que assinalam a ausência de conflitos raciais e 

a reduzida presença do preconceito de cor. Além do mais, se estendermos o olhar 

para o conjunto de obras e autores dos anos 30 e 40, poderemos observar que são 

uma coleção heterogênea de interpretações, trilhando caminhos teóricos 

metodológicos bastante distintos, guardando pelo menos um ponto em comum, a 

imagem de um Brasil etnicamente democrático. 

 Nos anos 50, percebe-se uma modificação na forma de refletir sobre o 

negro brasileiro, a noção de relações harmoniosas será contestada, principalmente 

pelos estudos patrocinados Pela Unesco que privilegiou em suas abordagens sobre 

as relações entre negros e brancos no Brasil as mudanças sociais ocorridas a partir 

do fim do regime escravocrata. 

 Mas a percepção da situação do negro no plano acadêmico se 

transformará no final dos anos 70 quando aparecerem as principais análises 

sociológicas que demonstraram a importância da raça na  construção das 

desigualdades raciais no Brasil, destacando como as práticas racistas e 

discriminatórias do presente são responsáveis pelas desigualdades raciais. 

 O movimento negro depois de uma fase de retração, principalmente  no 

período do governo militar,  final dos anos 70, se reorganizou e colocou as questões 

educacionais na ordem na sua agenda de luta. 

 

“No final da década de 70, essas preocupações começam a se 
incorporar de maneira mais evidente nas discussões  sobre a 
educação. A tônica da questão educacional é, então, a crítica ao 
enfoque que a história do negro, ao seu modo de ser, às suas 
habilidades, à tendência a enfatizar a sua docilidade, esquecendo-se 
de todo o movimento de resistência, e, ainda, á omissão dos 
interesses subjacentes à Abolição: A recuperação da história do 
negro e dos seus heróis também é vista como uma maneira de se 
criar pontos de identificação para a criança negra, procedimento 
considerando essencial para o fortalecimento de sua identidade. 
PINTO (1993,p.30). 

 

 Como podemos perceber a luta do movimento negro brasileiro desde o 

início de sua organização contemplou reivindicações relativas à educação, por outro 
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lado  até os anos 50 há na política educacional uma ausência de referência à 

situação educacional da população negra brasileira, a questão que se coloca é a 

legislação educacional pós 1950 contempla as demandas educacionais da 

população negra brasileira? Se contempla que sãos os pontos e são subsidiados por 

quais argumentos? 

 Este trabalho objetivou portanto,  responder a estas questões  através 

da análise dos  os PCNs  da primeira fase do ensino fundamental– LDB 4024/61 - 

5692/71, 9394/96 -  a lei 10639/2003 – a lei 11.645/2008  e as diretrizes curriculares 

nacionais para a educação das relações étnico-raciais  e para o ensino de história e 

cultura Afro- brasileira e africana. 

Os  dados mostraram que se tomados no conjunto os PCNs da primeira 

fase do ensino fundamental diagnosticam  a situação da população negra e trazem 

sugestões que podem minorizar os enfrentamentos dos negros no sistema 

educacional brasileiro. 

Quanto ao diagnóstico da situação da população negra no interior do 

sistema educacional a Introdução dos PCNs, por exemplo,  aponta “as 

desigualdades raciais entre negros e demais grupos raciais”(p.18-19). O  PCN de 

História alerta que os “ programas e livros didáticos, a História ensinada incorporou a 

tese da democracia racial, da ausência de preconceitos raciais e étnicos”. 

Pode ser mencionado como exemplo da situação desfavorável da 

população negra neste país e denuncia presente no PCN de Educação Física  que 

menciona que ela ao aderir aos ideais eugênicos era preconceituosa em relação aos 

negros. 

Em se tratando de sugestões e/ou prática pedagógicas em favor da 

população negra podemos destacar que cada PCN circunscritos em sua área  traz 

sugestões  que transformam , esclareçam e favoreçam um tratamento respeitoso a 

população negra. 

Está presente ainda a constatação a adesão ao mito da democracia 

racial, o silenciamento  diante de situações que fazem seus alunos alvo de 

discriminação, transformando-se facilmente em espaço de consolidação de 

estigmas. 
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Em se tratando de ações pedagógicas e conteúdos a serem trabalhados 

os PCNs trazem alguns apontamentos importantes.  Na introdução, por exemplo, 

alerta para a necessidade de se colocar contra qualquer discriminação baseada 

em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras 

características individuais e sociais. (p.66); propõe a recusa categórica de formas 

de discriminação, a importância da solidariedade e do respeito.(p.24). 

O PCN de Língua Portuguesa sugere a necessidade de conhecer e 

analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores e preconceitos 

de classe, credo, gênero ou etnia.(p33 e 36). 

Já o PCN de  Ciências Naturais  ressalta a importância que o professor 

incentive seus alunos a valorizarem as diferenças individuais, seja quanto à cor, 

à idade, ao corpo, seja quanto ao ritmo de aprendizagem ou às diferenças 

socioculturais.(p51). 

Os Temas transversais remetem a necessidade de   investir na superação 

da discriminação e dar a conhecer a riqueza representada pela diversidade 

etnocultural que compõe o patrimônio sociocultural brasileiro, valorizando a 

trajetória particular dos grupos que compõem a sociedade. Nesse sentido, a 

escola deve ser local de diálogo, de aprender a conviver, vivenciando a própria 

cultura e respeitando as diferentes formas de expressão cultural.(p.26). 

Os PCNs de  Pluralidade Cultural pressupõe   a compreensão da 

trajetória das etnias é necessário tratar de temas básicos: ocupação e conquista, 

escravização, imigração, migração. Outro aspecto particularmente relevante 

refere-se à importância do estudo dos continentes de origem dos diversos grupos 

que compõem a população brasileira. (31). Isto significa abordar a África, os 

africanos, os movimentos abolicionistas, o fim do escravismo, as discriminações 

e exclusão dos afro-descendentes da vida social e econômica e as 

conseqüências perversas sobre os afro-descendentes até os dias atuais. 

Na LDB Lei 4024/61 as questões relativas às demandas da população 

negra aparecem  duas menções, primeiramente  no item Dos fins da educação, 

alegando  “a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de 

convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de 

classe ou de raça”. Posteriormente no item Dos recursos para educação, artigo 
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95 afirma que “não será concedida subvenção nem financiamento ao 

estabelecimento de ensino que, sob falso pretexto, recusar matrícula a alunos, 

por motivo de raça, côr ou condição social”. No entanto ao que nos parece numa 

abordagem bem genérica sem explicitar porque é necessário legislar sobre a 

discriminação de raça, quais são os grupos discriminados e ações pedagógicas 

no sentido de reverter a situação. 

Situação que ao menos aparece na Lei 5692/71 que não traz nada 

relativo á questões relacionadas ao negro brasileiro.  

Já  a Lei 9394/96 traz em seus artigos 26 a determinação de que o ensino 

da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e 

etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, 

africana e européia” . Contém ainda no artigo  79 que “o calendário escolar incluirá o 

dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra”. 

 Importantes deliberações a respeito da situação educacional e a 

população negra, será a lei 10639/2003, modificada pela lei 1645/2008.  A lei 

10.639/2003 torna obrigatória nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio 

oficiais e particulares o ensino de História e Cultura Afro-brasileira, define conteúdos 

a serem trabalhado, visando o resgate da contribuição do povo negro nas áreas 

social, econômica e política pertinentes História do Brasil.  

A lei 11.645/2008 modifica a lei 10.639/2003 trazendo as mesmas 

determinações para a temática indígena. 

O Parecer das diretrizes curriculares nacionais para a Educação das 

Relações étnico-raciais e para o ensino de Hitsória e Cultura Afro-brasileira e 

Africana define algumas ações importantes, seja no campo político, de formação dos 

profissionais da educação, de produção e divulgação de conhecimento e de atuação 

pedagógica.  

Do ponto de vista pedagógico é necessário entre outros o apoio 

sistemático aos professores para elaboração de planos, projetos, seleção de 

conteúdos e métodos de ensino, cujo foco seja a História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana e a Educação das Relações Étnico-Raciais. E também a Inclusão de 

personagens negros, assim como de outros grupos étnico-raciais, em cartazes e 

outras ilustrações sobre qualquer tema abordado na escola, a não ser quando tratar 
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de manifestações culturais próprias, ainda que não exclusivas, de um determinado 

grupo étnico-racial. 

No campo da formação se torna premente a introdução, nos cursos de 

formação de professores e de outros profissionais da educação: de análises das 

relações sociais e raciais no Brasil; de conceitos e de suas bases teóricas, tais como 

racismo, discriminações, intolerância, preconceito, estereótipo, raça, etnia, cultura, 

classe social, diversidade, diferença, multiculturalismo; de práticas pedagógicas, de 

materiais e de textos didáticos, na perspectiva da reeducação das relações étnico-

raciais e do ensino e aprendizagem da História e Cultura dos Afro-brasileiros e dos 

Africanos. 

 Neste campo também é importante a inclusão de discussão da questão 

racial como parte integrante da matriz curricular, tanto dos cursos de licenciatura 

para Educação Infantil, os anos iniciais e finais da Educação Fundamental, 

Educação Média, Educação de Jovens e Adultos, como de processos de formação 

continuada de professores, inclusive de docentes no Ensino Superior. 

Na área de  produção  e veiculação de conhecimento podemos mencionar 

o registro da história não contada dos negros brasileiros, tais como em 

remanescentes de quilombos, comunidades e territórios negros urbanos e rurais e a 

organização de centros de documentação, bibliotecas, midiotecas, museus, 

exposições em que se divulguem valores, pensamentos, jeitos de ser e viver dos 

diferentes grupos étnico-raciais brasileiros, particularmente dos afrodescendentes. 

Em síntese podemos verificar através da pesquisa que existe 

principalmente a partir do final dos anos 90 do ponto de vista do marco legal 

educacional uma preocupação em conscientizar as pessoas deste país através da 

educação dos enfrentamentos a que os grupos minoritários estão sujeitos e da 

redefinição da postura do sistema educacional do trato pedagógico às questões da 

diversidade, seja ela de classe, social e ou étnico/racial. 
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