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RESUMO 

Discutir o impacto das estruturas sociais na constituição da identidade dos sujeitos, 

focalizando a escola e a educação escolar como instrumentos construtores de identidades 

fragmentadas dos estudantes negros, é o palco primaz que direcionam nosso olhar para 

perceber o potencial de transformação engendrado nas políticas de ações afirmativas para a 

população negra, como mecanismos de promoção da igualdade, destacando o grau de 

implementação/absorção pelos sistemas de ensino das Diretrizes Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico Raciais, és aí nosso objetivo. 
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BLACK IDENTITY, AFFIRMATIVE ACTION AND THE NATIONAL  
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ABSTRACT 

Discuss the impact of social structures to constitute the identity of the subject, focusing on 

schools and education as instruments manufacturers fragmented identities of black students, is 

the venue primate that direct our gaze to realize the potential for change engendered in 

affirmative action policies for the black population, as mechanisms for promoting equality, 

highlighting the degree of implementation / absorption by the education systems of the 

National Guidelines for the Education of Racial Racial, there are our goal. 
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Hasenbalg (1991) aponta o solapamento das expectativas e anseios dos afro 

brasileiros, haja vista a construção do estereótipo racial indicando o “local adequado” para 

estes na sociedade. A acumulação de desigualdades sócio-econômicas numa sociedade que se 

afirma como uma “democracia racial” tem como efeito promover uma aceitação do 

estereótipo por parte dos próprios negros. Nessa perspectiva, a violência simbólica é uma 

constante na vida do afro brasileiros. Há uma depreciação de sua imagem na sociedade que o 

faz impor limites à sua auto-imagem, às aspirações de melhoria das condições de existência. 

Peça fundamental do esquema teórico proposto por Bordieu, o habitus constitui 

uma matriz de ações e representações que é gerada pelas experiências iniciais dos indivíduos 

em sua vida social, o que compreende as primeiras relações com as condições materiais de 

existência. A partir daí, o habitus torna-se princípio da “percepção e da apreensão de toda 

experiência ulterior”(Bourdieu,1983a,p.64). Assim, determinadas condições materiais de 

existência originam habitus que são o produto do meio socialmente estruturado e das 

condições de existência apreendidas. Trata-se de um “sistema de estruturas interiorizadas” 

que atua entre as estruturas sociais e as práticas dos sujeitos. 

O habitus refere-se à história do agente social (que nunca poderá ser 

unicamente individual). Refere-se, portanto, a princípios formados desde a primeira relação 

familiar e que se atualizam no desenvolvimento da trajetória social, estabelecendo 

representações acerca do que pode e deve ser almejado. Assim, as aspirações, motivações, 

interesses, escolhas, etc. possuem este fundo que se instaura na relação entre as práticas 

individuais e as condições de realização destas. 

De grande importância no âmbito de nossas preocupações de pesquisa é a 

existência de um traço distintivo entre as condições de vida, que dizem respeito à maior ou 

menor distância em relação às pressões materiais (Bourdieu,1983 a,p.84). Essa distância não é 

subjetiva , mas de uma objetividade interiorizada,  construída  a partir da trajetória social do 

indivíduo. A partir disso podemos inferir que indivíduos que viveram uma trajetória longe de 

pressões materiais imediatas desenvolvem um estilo de vida onde o tempo (e o gasto de 

tempo) tem um significado muito diferente em relação a outros indivíduos que desde suas 

primeiras experiências se relacionam com urgências materiais de sobrevivência. 

Essa questão explica a dificuldade dos jovens pobres em “perder tempo” na 

escola, o que leva ao problema da evasão escolar; e como fica bastante claro nas estatísticas 

sobre anos médios de estudos por cor, o problema da evasão atinge com maior ênfase os 

negros devido à sucessão de discriminações e desvantagens que experimentam em seu 

cotidiano durante toda a sua vida. 
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A vivência com a pobreza e a discriminação que se manifesta no cotidiano de 

grande maioria negra, seja pelo local de moradia, restrição de acesso aos bens de consumo, 

violência a que são submetidos, etc., impõe uma “urgência material” que elimina o espaço do 

sonho de prestígio e ascensão. 

As condições materiais de pobreza e exclusão social às quais os negros, muito 

mais do que os brancos (como os dados socioeconômicos demonstram) são submetidos, 

produzem um habitus que tende a colaborar com a reprodução da própria situação de 

pauperização e exclusão, que se substanciam na dificuldade de mobilidade social ascendente 

ao nível de ocupação e de renda. 

Na lógica da violência simbólica que regula as aspirações dos grupos de acordo 

com suas experiências primeiras do mundo social, o espaço constitui um ponto inequívoco de 

exercício do poder, pelo fato de que a fixação num mesmo locus geográfico de grupos que 

carregam características idênticas não somente de proximidade racial, mas também de 

despossessão, sobredetermina essa última pela exposição à degradação simbólica. 

A  legitimidade de certa ordem social, mesmo de uma ordem segregadora do 

ponto de vista racial, tem seu funcionamento extremamente facilitado pelo fato de que se 

realiza quase automaticamente no mundo objetivo. O arcabouço teórico e epistêmico de 

Bourdieu, o conceito de habitus implica uma posição passiva do sujeito perante aos 

fenômenos, posição letárgica que na melhor das hipóteses, o grau de mobilidade e de 

alteração da ordem é limitado aos parâmetros do próprio habitus, de forma que o sujeito tem 

seu trânsito condicionado ou imposto por este. Desse conceito nos interessa buscar a 

formulação de que as condições de produção da vida determinam o habitus, resultado do meio 

social. No entanto, as condições de existência são apreendidas mas, também, são 

reconstruídas e transformadas, porque o indivíduo, porta um potencial de subjetividade que 

não é a réplica da coletividade, mesmo tendo-se constituído no seu interior. 

Berger e Luckmann (2002) contribuem com esse debate conforme 

Jovchelovtic(2000) ao construírem uma linha interpretativa que tem a atividade humana como 

centro do universo simbólico o qual vem a ser  processos de significação que se referem a 

realidades diferentes das pertencentes à experiência da vida cotidiana. O universo simbólico é 

concebido como a matriz de todos os significados socialmente objetivados e subjetivamente 

reais. A sociedade histórica inteira e toda a biografia do indivíduo são vistas como 

acontecimentos que passam dentro deste universo. 

A interação social é experienciada na relação com o outro. Esta relação tem seu 

protótipo na relação face a face, da qual derivam as outras formas. A relação face a face 
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permite uma aproximação com a subjetividade do outro. A outra forma de apreensão do outro 

é através de esquemas tipificadores, os quais determinam a forma de interação que 

estabelecemos com o outro. À medida que a interação face a face se distancia, as tipificações 

vão- se tornando anônimas. 

A humanidade se constitui como tal na convivência em um ambiente natural e 

ao mesmo tempo forjado numa ordem cultural e política e, portanto, humana. Desta forma o 

organismo humano não pode ser concebido fora desse ambiente cultural e político. Assim, o 

ambiente forma o homem e o homem constrói o ambiente. O ambiente humano é constituído 

pelas formações socioculturais e psicológicas. Assim, o organismo humano não dispõe de 

mecanismos biológicos capazes de determinar a conduta e mesmo a vida humana. Esta se 

produz na ordem social que por sua vez se constrói a partir da necessidade antropológica da 

exteriorização humana da atividade. Desta feita a ordem social existe unicamente como 

produto da atividade humana. 

A atividade humana repetida várias vezes torna-se hábitos. Tais hábitos são 

tipificados e partilhados, dando origem às instituições. A instituição implica em historicidade, 

por ser produzida socialmente ao longo do processo histórico; não surge de um momento para 

o outro implica também controle, pois se pretende que a instituição se constitua em autoridade 

sobre o indivíduo, exercendo sobre ele uma força determinante. A instituição se incorpora à 

sociedade a partir da objetivação, sedimentação e acumulação do conhecimento, significando 

respectivamente: objetivação é a coroação do processo de tipificação das condutas humanas. 

É a incorporação ou a cristalização das instituições como que acima dos indivíduos, de forma 

que elas lhe apareçam como construção fora da esfera humana e social. A sedimentação 

consiste naquelas experiências humanas que ficam retidas na consciência, consolidando-se na 

lembrança como entidades reconhecíveis capazes de serem lembradas. E a acumulação 

constitui um acervo social do conhecimento que é transmitido de uma geração à outra e 

utilizável pelo indivíduo na vida cotidiana. 

A socialização é entendida sob um processo dialético composto por três 

movimentos: Exteriorização, Objetivação e Interiorização. A interiorização é o movimento 

que permite a inserção do indivíduo na sociedade, visto que este não nasce membro da 

sociedade. Nasce sim com predisposição para a sociabilidade. Interiorização constitui 

primeiramente a base da compreensão de nossos semelhantes e, em segundo lugar, da 

apreensão do mundo como realidade social dotada de sentido. 

A socialização primária é mais marcadamente determinante na identidade do 

indivíduo do que a socialização secundária, porque na primeira o mundo se apresenta para a 
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criança como mundo único possível, dado pronto e acabado, não havendo possibilidades de 

outros mundos ou de o mundo apreendido pela consciência da criança ser um dentre vários 

mundos. 

A linguagem é o conteúdo perene de interiorização na socialização primária.  

A socialização primária termina quando o conceito do outro generalizado2 (e tudo quanto o 

acompanha) foi estabelecido na consciência do indivíduo. Neste momento é um membro 

efetivo da sociedade e possui subjetivamente uma personalidade e um mundo. Mas esta 

interiorização da sociedade, da identidade e da realidade, não se faz de uma vez para sempre. 

A socialização nunca é total e nem está para sempre acabada. A socialização secundária é a 

interiorização de “submundos” institucionais ou baseados em instituições. A extensão destes 

são portanto, determinados pela complexidade da divisão do trabalho e a concomitante 

distribuição social do conhecimento...(Berger e Luckmann, 2002, p.185) 

Na socialização secundária, o processo de interiorização da realidade é 

mediado pela capacidade de consciência em relativizar o mundo dado, ou seja: o indivíduo 

toma consciência de vários mundos, o que o permite refutar a realidade. Considera-se também 

o alicerce erguido na socialização primária. 

Ao conceber que o indivíduo já nasce numa realidade estabelecida, não há 

conflito com a formação de uma realidade subjetiva e a construção de identidades. O ser 

humano não se torna tal qual, isolado, sozinho, sem a companhia do outro. Este só se torna 

humano ao passo que partilha do mundo do outro, portando consigo a dimensão desse outro 

ou outros. É na partilha conjunta da experiência que o ser humano se constitui como sujeito 

único. Este trânsito do eu, do outro e do nós ocorrido num movimento já posto burila tanto 

com a individualidade quanto com a coletividade, o social, possibilitando as mutações. 

Realidade subjetiva é o casulo de identidade  da mesma forma que essa 

mantém relação de interdependência com a sociedade. A vida social forja identidades que no 

confronto com o universo social constituinte incorpora novos elementos, perde outros, 

modificando-se. 

Nesse cenário, destacam-se a escola e a ação pedagógica como instrumentos 

limitadores ou estimuladores dos potenciais do estudante, principalmente do estudante negro, 

considerando os valores prevalecentes que circulam no espaço escolar. 

                                           
2 O outro generalizado é uma espécie de antônimo do outro significativo, pois, refere-se ao mundo mais 
amplo do indivíduo, em que os pais, avós ou pessoas que até então são únicas referências, não são mais 
exclusivos. Há uma capacidade de abstração mais consolidada. 
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Bourdieu aborda a escola enquanto espaço de reprodução, apresentando os 

fundamentos de uma teoria da violência simbólica ao tratar o sistema de ensino, e coloca a 

discussão em axioma e proposições deduzidas, sendo quatro grandes proposições que 

formulam uma conexão lógica sobre a arbitrariedade da Ação Pedagógica: sobre a Autoridade 

Pedagógica; sobre o Trabalho Pedagógico; sobre o Sistema de Ensino. 

Diversos conceitos são trabalhados pelo  autor de forma a caracterizar a ação 

pedagógica, dentre quais destaca-se o conceito de força material e de força simbólica, de 

forma que ambos se articulem no processo de educação para que as ideologias e 

comportamentos da classe dirigente possam ser transmitidos à classe dominada. 

Bourdieu não considera que há uma margem de mobilidade do individuo para 

reagir ao sistema, haja vista que, ele parte de um determinismo e de um controle extremo da 

estrutura sobre o individuo de forma a lhe tolher toda e qualquer reação, sendo esta possível, 

porque  a socialização não exerce controle absoluto sobre o indivíduo, já que há uma margem 

de manobra sobre a qual ela opera, resguardando-se dos efeitos do processo coletivo de 

educação. 

Há espaço de mobilidade do indivíduo no sistema de ensino de forma geral. No 

entanto, as condições de fluxo nesse sistema é proporcional ao grau de inserção social de 

forma geral. A sociedade brasileira nutri-se da ideologia do racismo que é reproduzida pelo  

sistema de ensino, atuando sobre o estudante negro como cláusula de barreira, reduzindo cada 

vez mais sua capacidade de sucesso escolar. 

Desta feita à medida que a sociedade vai reconstruindo seus valores, a escola 

também deve acompanhá-la. Muitas vezes a velocidade corrente fora dos muros da instituição 

escolar é muito mais veloz que a existente no seu interior. Neste caso faz-se mister a aplicação 

de medidas que acelerem o processo de adequação, permitindo à escola a reprodução desses 

novos valores que emergem no universo social. 

No momento em que a sociedade brasileira começa a refletir sobre o modelo de 

democracia que forjamos, tendo em vista ter sido admitiu que convivemos com práticas 

discriminatórias de todos os matrizes e especialmente com a discriminação racial, urge que a 

escola seja convocada a refletir e espelhar dentro de si esse movimento que acontece em seu 

entorno. 

Os parâmetros culturais prevalecentes na sociedade brasileira tensionaram 

sempre na direção de que limitar o reconhecimento do afrobrasileiro como ser pleno. A maior 

parte das agências sociais produziu um modelo padrão de perceber o negro ignorando-o, de 

forma que somente recentemente, surgiram iniciativas que apontam a construção de um novo 
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pacto para produção e socialização de bens simbólicos e materiais que impactem 

positivamente na construção da subjetividade da população negra, com a perspectiva de 

superação do modus operandis de sociabilidade e de condições objetivas de produção da vida, 

vigentes até o momento. 

Constituído sob o alicerce da escravidão, o Brasil,  tendo a desigualdade como 

testemunha do seu nascimento, em que a condição étnica se antecipa à condição de classe, a 

sociedade brasileira se forjou pautada na cor e na raça dos indivíduos. Nesse aspecto, a 

discussão da ampliação do Estado, de sua democratização via maior participação da 

população negra nos espaços de formulação e representação política, nas instituições de 

produção do conhecimento legitimado, nos postos de comando e de direção política, na 

ampliação e visibilidade positiva de sua imagem pública, numa sociedade chamada de 

midiática, longe de ser uma proposição  menor, ou corporativa, é a possibilidade real de, nos 

limites do atual sistema, aproximarmo-nos do estado democrático de direitos. 

A perspectiva que apresentamos à implementação de políticas afirmativas de 

educação para a população negra como mecanismo de democratização da sociedade brasileira 

aponta no sentido de estabelecimento da justiça, oferecendo tratamento diferenciado para o 

conjunto da população que sempre foi tratada com desigualdade. 

É possível que encontremos ainda um elo entre o conceito grego de liberdade e 

o  conceito contemporâneo. Neste esforço, apresentamos que a educação, o conhecimento 

sistemático na atualidade se constitui como passaporte fundamental para a autonomia política 

e para a identidade social. Tanto é assim que  políticos e ideólogos da educação brasileira em 

todos os períodos depositaram  na educação uma expectativa salvacionista, atribuindo a ela a 

redenção do Brasil  e sua entrada no mundo moderno e civilizado, de desenvolvimento e 

progresso. Os conteúdos de progresso na contemporaneidade são diametralmente distintos 

daqueles do final do Séc.XIX e inícios do Séc.XX. Insere-se nesse momento a urgência de 

concentrar esforços para uma nova pactuação que objetive a harmonia e reconhecimento dos 

variados segmentos que compõem a sociedade brasileira, com destaque especial para a 

população negra; o comprometimento para repensar os fundamentos da nossa educação aliado 

com a democratização da escola, no que se refere a ampliação do seu alcance para a 

população de forma geral em todas as modalidades de ensino, com destaque fundamental, 

para a ampliação constante do contingente de crianças, adolescentes e jovens negros na 

Educação Básica e Superior. 

Nesse aspecto há uma demanda social que pressiona para que a repaginação da 

escola e da educação seja para além da incorporação de mais negros nos bancos escolares. Se 
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um dos compromissos da escola moderna é ser instrumento de consolidação do processo 

civilizatório, este somente se impõe como condição atual à medida que constrói pontes entre o 

sujeito e o seu ambiente, favorecendo que a expressão do ambiente se faça nele sem 

absolutismos, e também que ele se reconheça no ambiente. Assim, uma tarefa que a escola no 

Brasil deve cumprir é incorporar, sistematizar e socializar os valores civilizatórios de matriz 

africana, não somente como política compensatória, mas como condição ética que deve 

orientar novos padrões de sociabilidade da sociedade brasileira. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico 

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro Brasileira e Africana, instituídas pela 

Resolução Nº 1, de 17 de junho de 2004, do Conselho Nacional de Educação, configuram-se, 

no contexto brasileiro como um mecanismo de Política de Ações Afirmativas , que em sendo 

cumpridas conforme preceituado, provocarão alterações substanciais nos estudantes negros, 

que passarão a se reconhecerem no espaço escolar, condição primaz para que se restabeleça 

uma relação diferenciada e positivada com o ambiente da escola e com o saber sistematizado. 

Estas Diretrizes Nacionais fundamentam-se em três princípios, quais sejam: a) 

Consciência Política e Histórica da Diversidade, b) Fortalecimento de Identidades e de 

Direitos e c) Ações Educativas de Combate ao Racismo e as Discriminações. Tornar evidente 

as condições de existência atuais da população negra, rompendo com a naturalização da 

desigualdade e assumir, que passados 122 da Abolição da escravidão, o Brasil já construiu um 

rico patrimônio material suficiente para socializar com os descentes de escravos e africanos, é 

um componente presente no primeiro princípio. Também, registra-se a imperiosa necessidade 

de desconstruir a idéia de hierarquia entre os seres humanos ou etnias, fortalecendo o discurso 

e as atitudes referentes à diversidade, recepcionando-a como uma dimensão das sociedades 

humanas.  

No segundo princípio podemos perceber o compromisso com o processo de 

afirmação da identidade negra, que em sendo negada no contexto social e negligenciada pelas 

agências sociais de formação/socialização, não encontrou na escola as possibilidades para que 

fosse forjada.    

Esses pontos abaixo, que cristalizam os conteúdos dos princípios acima 

enunciados, nos permite vislumbrar a feição da escola daqui a alguns anos, considerando os 

esforços que devem ser envidados para os sistemas de ensino se inspirem nas Diretrizes 

Nacionais para cumprimento da Lei Nº 10.639/2003. Os princípios orientam: 

• O desencadeamento de processo de afirmação de identidades, de historicidade 

negada ou distorcida; 
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• O rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de 

comunicação, contra os negros e os povos indígenas; 

• O esclarecimento a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana 

universal; 

• Crítica pelos coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, 

professores, das representações dos negros e outras minorias nos textos, 

materiais didáticos, bem como providências para corrigi-las; 

• Condições para professores e alunos pensarem, decidirem, agirem, assumindo 

respeitabilidade por relações étnico raciais positivas, enfrentando e superando 

discordâncias, conflitos, contestações, valorizando os contrastes das diferenças. 

 

Fica dito de imediato que não reproduzimos todo o conteúdo dos princípios das 

Diretrizes Nacionais. Destacamos alguns deles com a perspectiva de perceber o potencial que 

engendra essa proposição.  A implementação de uma educação que valorize o negro, em que o 

currículo incorpora em sua centralidade a população negra, transforma as cores, os tons e os 

cheios da sociedade, haja vista as possibilidades de replicação que caracteriza a escola. Tal 

potencial é intuitivamente captado ao apontar para a redemocratização das relações, 

desmontando sua estrutura vertical e assimétrica; também, potencializando os indivíduos, 

principalmente os negros em sua dimensão subjetiva, à medida que a escola e a sociedade 

expressam que sua constituição é parte dele, do seu povo, dos seus antepassados. 

Ao reconhecermos que a sociedade brasileira deve fazer um novo pacto em que 

a diversidade e a diferença, a democracia e a igualdade sejam pilares, por conseguinte, nos é 

forçado reconhecer que é necessário que aprendamos a construir esse novo modelo. Assim, 

comecemos pela a escola.  

No entanto, fazer germinar o novo quando o velho ainda não o é assim 

considerado pela maioria, é um desafio, que torna parcela minoritária, que percebe o velho 

como velho, responsável por apressar a sua superação. Isto nos “cutuca” para a constatação de 

que os sistemas de ensino têm caminhado pouco em direção à implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro Brasileira e Africana.  

Cumprir a regulamentação por parte dos sistemas de ensino exige o 

comprometimento destes no sentido de tomar providências necessárias para que a legislação 
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seja cumprida. A própria Resolução Nº01,de 17 de junho de 2004, do Conselho Nacional de 

Educação, aponta nessa direção, vejamos: 

 Art.2º § 3º- Caberá aos Conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e do 

Municípios desenvolver diretrizes Curriculares instituídas por esta Resolução, dentro do 

regime de colaboração e da autonomia de entes federativos e seus respectivos sistemas. 

Art.5º- Os sistemas de ensino tomarão providências no sentido de garantir o direito de alunos 

afrodescendentes de freqüentarem estabelecimentos de ensino de qualidade, que contenham 

instalações e equipamentos sólidos e atualizados, em cursos ministrados por professores 

competentes no domínio de conteúdos de ensino e comprometidos com a educação de negros 

e não negros, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras que impliquem desrespeito 

e discriminação. 

                       Como vemos, a formulação legal dá conta das condições objetivas para tornar 

efetiva a educação das relações étnico raciais no Brasil. No entanto, considerando que a Lei é 

de 2003 e a Resolução do Conselho Nacional de Educação é de 2004, o que percebemos de 

mais significativo é a atitude de poucos educadores, os mais sensíveis com as causas sociais, 

militantes do Movimento Negro, defensores dos direitos humanos, em número ainda pequeno, 

que têm tomado a iniciativa e estão buscando informações, subsídios, materiais didáticos para 

fazer valer as Diretrizes Nacionais. 

    Em Sergipe observamos que os sistemas de ensino, sejam o Estadual, os 

municipais e o privado, pouco andaram na direção das diretrizes. Desatacamos as tímidas 

iniciativas do Sistema Estadual, principalmente, por conta do Fórum Estadual.....que reuni a 

Secretaria de Estado da Educação, a Universidade Federal de Sergipe, entidades do 

movimento negro e outros órgãos, que têm promovido eventos de formação e 

problematização, mas com grandes dificuldades de consolidação de uma estrutura 

proporcional ao tamanho do desafio de reconstruir os bases da educação pública estadual 

tomando as Diretrizes Nacionais como referência. 

                         A implementação/absorção das diretrizes nacionais  de modo a alterar as 

relações cotidianas no chão da escola implica em dois compromissos. Um prevalente sobre o 

sistema de ensino. Outro prevalente sobre os sujeitos (professores, coordenadores,diretores, 

vigilantes, auxiliares).  Nestes, residem as possibilidades reais de mudanças, principalmente, 

os professores que operam no centro da ação pedagógica. Porém, tais mudanças, somente se 

processam, se inicialmente, estas se realizarem na estrutura subjetiva dos mesmos. 

      A transformação que a educação brasileira carece requer que os educadores, que 

foram socializados nos valores atuais da sociedade e educados nos fundamentos da educação 
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vigente, rompam com esses modelos, exerçam a crítica sobre eles e na ruptura, assumam 

compromissos com o reconhecimento da diversidade que caracteriza a sociedade, com os 

princípios da igualdade material, com a radicalização da democracia, dentre outros que 

vislumbrem o valor da dignidade de todas as pessoas. 

  Obviamente, que tarefa de tamanha magnitude não pode ser limitada às 

iniciativas individuais e voluntariosas. Os sistemas de ensino estão convocados, assim, a 

acelerem os passos para tornar real o compromisso legal, assumido pelo Estado brasileiro para 

implementação de uma educação das relações étnico raciais.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BERGER, Peter L. e LUCKMANN.Thomas.2002. A Construção Social da 

Realidade:Tratado de Sociologia do Conhecimento. 21ª Edição. Petrópolis:Editora Vozes. 

BERNARDINO, Joaze. GALDINO, Daniela (Orgs.).2004. Levando a Raça a Sério:ação 

afirmativa e universidade. Rio de Janeiro: DP&A. Coleção Políticas da Cor. 

BOURDIEU,Pierre e PASSERON,Jean Claude.1982. A Reprodução. Elementos para uma 

teoria do sistema de ensino. Rio de Janeiro:Livraria Francisco Alves Editora. 

BOURDIEU,Pierre.1983. Esboço de uma teoria da prática.In: ORTIZ, R.(Org.) Pierre 

Bourdieu: Sociologia. São Paulo: Ática. 

CARVALHO, Marta Maria Chagas de. 2000. “Reformas da Instrução Pública”. In: LOPES, 

Eliane Marta T.,faria Filho, Luciano Mendes e VEIGA, Cynthia Greive. 500 anos de 

educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, p. 225-251. 

GOMES, Joaquim B. Barbosa. 2001. Ação afirmativa & princípio constitucional da 

igualdade: O direito como instrumento de transformação social. Rio de Janeiro: Editora 

Renovar. 

GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. 2002. Classes, Raças e Democracia. 1ª Edição. São 

Paulo: Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, Ed. 34. 

MEDEIROS, Carlos Alberto. 2004. Na Lei e na Raça: Legislação e relações raciais, Brasil-

Estados Unidos. Rio de Janeiro: DP&A. Coleção Políticas da Cor. 

NEVES, Paulo  S.C; LIMA, Marcus Eugênio O. Percepções de justiça social e atitudes de 

estudantes pré-vestibulandos e universitários sobre as cotas para negros e pardos nas 

universidades públicas. Ver. Bras.. Educ. ,  Rio de Janeiro,  v. 12,  n. 34,   2007 Disponível 

em: 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 12 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141324782007000100003&lng=&

nrm 

OLIVEIRA, Iolanda (Org.). 2003. Relações Raciais e Educação: Novos Desafios. Rio de 

Janeiro: DP&A. Coleção Políticas da Cor. 

PAIXÃO, Marcelo J. P. 2003. Desenvolvimento Humano e Relações Raciais. Rio de 

Janeiro: DP&A. Coleção Políticas da Cor. 

PLANK. David N. 2001. Política Educacional no Brasil: caminhos para a salvação 

pública. Porto Alegre: Artmed Editora. 

SANTOS, Renato Emerson dos. LOBATO, Fátima (Orgs.). 2003. Políticas Públicas contra 

as desigualdades raciais. Rio de Janeiro: DP&A. Coleção Políticas da Cor. 

 


