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Uma flor nasceu na rua! 
Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. 

Uma flor ainda desbotada 
ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os negócios, 
garanto que uma flor nasceu.

Sua cor não se percebe. 
Suas pétalas não se abrem. 

Seu nome não está nos livros. 
É feia. Mas é realmente uma flor.

Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde 
e lentamente passo a mão nessa forma insegura. 

Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. 
Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. 

É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio.

Carlos Drummond de Andrade
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PREFÁCIO

Não consigo respirar, oh Deus!,
Se o afeto é rarefeito

O pulmão-barragem se rompeu
Em lama, pandemia e rejeitos

A minha voz de não-prisão
Liberta, dá vazão aos rios

Aos blues de outros que não são
Senão os meus vazios

Pedro Tomé

O amor é um ato revolucionário
[...] 

Quem ama fala ao mundo mesmo mudo
Seu pulso é a pulsação do universo em dança

Nas inquietações da guerra insana a paz alcança
Quem traz a lança do amor e seu escudo 

Chico César

Escrevo este prefácio no momento em que o Brasil completa 
seiscentas mil mortes registradas por Covid-19. 

Me recordo da fala emocionada da pesquisadora Tatiana Oliveira 
no evento 133 anos de abolição inacabada: negras e negros enfrentan-
do a crise e a pandemia, realizado no último dia 15 de maio pela Rede 
Quilombação, ao mencionar alguns retratos simbólicos do racismo pro-
duzidos durante a pandemia em nosso país: Cleonice Gonçalves, a em-
pregada doméstica de 63 anos, primeira vítima brasileira do coronavírus, 
contraído dos patrões que haviam viajado recentemente para a Europa; 
Miguel Otávio, o menino negro de cinco anos de idade que morreu ao 
cair do prédio dos patrões de sua mãe, Mirtes Renata Santana de Souza, 
que naquele momento passeava com os cachorros do casal formado 
pelo prefeito e a primeira-dama da cidade de Tamandaré, Pernambuco. 
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Me lembro, então – e, sem dúvida, todos nos lembraremos, por 
muito tempo –, da imagem da enfermeira negra Mônica Calazans rece-
bendo a primeira vacina contra o coronavírus administrada em nossas 
terras. Foi um momento que nos trouxe esperança e alegria. A força do 
seu simbolismo nos toca ao mesmo tempo que nos remete aos pro-
blemas de um identitarismo desmobilizador que, ao restringir o debate 
das relações raciais ao âmbito das consciências e, assim, descolá-lo 
da crítica da totalidade das relações sociais, permite o uso indevido 
da visibilidade de causas legítimas dos movimentos sociais para fins 
de manutenção de um sistema político-econômico sustentado pelo 
racismo, por meio da acomodação de reivindicações e lutas às suas 
estruturas hierárquicas de divisão racial do trabalho. 

Um ano depois da morte de Cleonice, um estudo sobre os ca-
sos fatais de covid-19 em São Paulo já demonstra que pedreiros, em-
pregadas domésticas e motoristas de carros de aplicativo estão entre 
os trabalhadores mais afetados pela mortalidade da doença na cidade. 
Destaca, ainda, que

O perfil dessas ocupações que permaneceram em atividade, 
mas que poderiam ter sido poupadas, é marcado pela predo-
minância de pessoas com baixa escolaridade e pela proporção 
de trabalhadoras e trabalhadores negros acima da média muni-
cipal (INSTITUTO PÓLIS, 2021).

O impacto racial diferenciado da pandemia já é sentido, igual-
mente, na Educação. É triste pensar que a primeira demanda social em 
relação às escolas fechadas no início da pandemia foi a manutenção 
da merenda, que ainda se constitui em uma política pública fundamen-
tal para a segurança alimentar de crianças e adolescentes. 

A repercussão da quarentena é grande, também, nos casos de 
violência doméstica, trabalho infantil, evasão escolar, prejuízos à saúde 
mental das famílias e desemprego dos responsáveis pelos cuidados 
da infância, em sua maioria absoluta, mulheres.
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A falta de investimento público em acesso ao ensino remoto tor-
na essa ferramenta amplamente desigual entre estudantes das escolas 
públicas e privadas de todos os níveis de ensino, aprofundando dispa-
ridades sociais e raciais que já são gritantes. A realização do Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), avaliação de alta recompensa e, 
portanto, de impacto social relevante, em meio a essa crise sanitária de 
grandes proporções, é certamente uma das vias desse acirramento, o 
que já ficou evidenciado na redução do número de inscrições de estu-
dantes pretos, pardos e indígenas e no aumento da taxa de abstenção, 
a maior da história do exame, computados em sua última edição.

Em meio a tantas emergências humanitárias, as disputas pelo 
controle das experiências culturais, dos meios acadêmicos e do que 
se ensina na escola permanecem na ordem do dia (OLIVEIRA e LINS, 
2016), seja como nuvens de fumaça estrategicamente pensadas para 
dissimular escândalos políticos que sustentam políticas escandalosas, 
seja por se constituírem em domínios da livre expressão do pensamento. 

É assim que, nos últimos anos, o movimento Escola sem Partido 
e lideranças políticas que incluem nada menos que o atual presidente 
da República e um de seus ex-ministros da Educação têm encabeçado 
críticas a conteúdos do ENEM, a materiais e referenciais de ensino e 
à atuação de profissionais do magistério que, em alguns casos, foram 
convertidas até mesmo em ações judiciais e iniciativas de invasão a 
escolas e salas de aula e intimidação de professores. Temas e termos 
como relações de gênero, direitos humanos, violência contra a mulher, 
feminismo, variantes linguísticas adotadas por grupos LGBTQI+ e dita-
dura militar foram combatidos como formas de doutrinação ideológica. 
Está em curso, sob a mesma justificativa, uma tentativa de destruição 
de cerca de metade do acervo da Fundação Cultural Palmares. 

Há algumas semanas, um rapaz veio ao nosso portão em um 
bairro de classe média paulistana pedir um cobertor e água. Só foram 
necessários alguns segundos para que ele fosse cercado pela polícia, 
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chamada por algum de nossos vizinhos. Eram duas viaturas e cinco 
policiais portando armas de fogo para abordar um homem desarmado, 
de chinelos, com frio e sede. 

Não consigo respirar, oh Deus, se o afeto é rarefeito..., escreveu 
então meu marido, poeta, à lembrança de George Floyd, que repre-
senta tantos outros corpos, mentes, vidas asfixiadas pelo racismo. 
E em meio a versos de estupefação pelos retrocessos nos direitos 
sociais, pelo genocídio programado, em meio aos discursos de ódio 
e a tantas cenas de violência, aos privilégios da branquitude que nos 
beneficia simbólica e materialmente ao passo que nos desumaniza, 
a luta pela igualdade, pela justiça, pelo amor em seu sentido mais 
amplo, é imprescindível, inescapável.

Este livro é minha tímida contribuição para a construção de vias 
antirracistas de transformação do mundo. Acredito que compartilhar o 
que aprendi com aqueles que de alguma maneira chegarem a ler estes 
escritos pode auxiliar no reconhecimento de nossos preconceitos e atos 
discriminatórios cotidianos, de quem somos nós, enquanto indivíduos, 
profissionais e grupos sociais, na fila do pão do racismo. Decolonizar 
nosso imaginário, para transcender, então, os aspectos comportamen-
tais desse fenômeno social e ampliar nossa visão no sentido do neces-
sário combate das bases estruturais que o mantém vigente e operante. 

Esta publicação é fruto de uma ampla revisão, realizada ao lon-
go dos últimos cinco anos, da minha dissertação de mestrado, e com 
ela trago a alegria da superação de um momento conturbado da minha 
trajetória pessoal e profissional, da cura, do amadurecimento intelec-
tual e afetivo. O amor é mesmo um ato revolucionário. De tempos em 
tempos, ele nos salva de nós mesmos.

Agradeço a todas as pessoas que pacientemente têm me ensi-
nado a ser antirracista e amorosa. Aos meus pais Clair e Eduardo e aos 
meus sogros Tânia e Mário pelo amor, a dedicação e a presença, mes-



S U M Á R I O 17Sumário

mo em tempos difíceis, ao lado do nosso núcleo familiar. Ao Pedro, meu 
companheiro e muito mais, pelo respeito e admiração mútua que nos 
une nas aventuras - cotidianas ou nem tanto, por ser e estar. Aos nos-
sos filhos João e Antônio, esses estranhos ímpares, por toparem esse 
reencontro que me dá sentido à existência e me ensina diariamente a ser 
melhor. Aos profissionais de saúde, educação, cuidado e prestação de 
serviços que velaram por nós em momentos frágeis, e que são muitos 
para nomear aqui, mas que recebem diariamente meus pensamentos 
de gratidão. A todas as crianças cujos olhares curiosos e peraltices en-
louquecedoras me motivaram, ao longo do caminho, a sonhar e a seguir. 

Tempos atrás, estávamos no carro, parados no farol. Uma crian-
ça que não tinha mais que quatro anos vendia balas. Na tarefa de re-
colher os pacotes ignorados e as moedas apressadas no corredor de 
janelas, deixou a caixinha cair no momento mesmo em que o semáforo 
abriu e os veículos começaram a se movimentar. Ela se agachou, pa-
ciente e destemida, e em meio às buzinas, motores e pneus, recolheu 
suas balas e correu para a calçada para esperar... pelo quê? 

Há algo muito errado conosco se essa imagem começa a nos 
parecer habitual, banal. 

Às vezes, sinto o desejo de me acomodar. Mas as meninas nos 
faróis me chacoalham. Enquanto elas existirem, eu prometo não parar. 

A autora
São Paulo

Outubro de 2021
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INTRODUÇÃO

Ninguém luta contra forças que não entende, cuja impor-
tância não meça, cujas formas e contornos não discirna. 

[...] A realidade não pode ser modificada senão quando o 
homem descobre que é modificável e que ele o pode fazer

Paulo Freire

Sabemos que não são apenas estudos, livros e pesquisas sem 
uma práxis política que irão produzir essa modificação desalie-
nadora no pensamento do brasileiro preconceituoso e racista. 

Mas, de qualquer forma, esses trabalhos ajudarão a que se 
forme uma prática social capaz de romper a segregação invi-
sível mas operante em que vive a população negra no Brasil. 

Clóvis Moura

O Brasil foi a nação americana que mais sequestrou africanos 
para serem escravizados na História da humanidade (FERNANDES, 
2016; GELEDÉS, 2013a; PAIXÃO, 2014). Forjado nos interesses co-
merciais da produção colonial ultramarina (MAESTRI, 2018) aos quais 
o escravismo serviu, o país carrega, como traço atual e estruturante 
de sua organização econômica, política e social, o racismo, não como 
resquício ou “mero reflexo de estruturas arcaicas que poderiam ser 
superadas com a modernização, pois a modernização é racista” (AL-
MEIDA, 2019, p. 130).

Nesse sentido, a estratégia escravagista de domínio das socieda-
des pós-coloniais, diretamente ligada à formação dos Estados no século 
XIX, se baseia no controle e subordinação de grupos ou indivíduos pelo 
risco de morte, morte política, expulsão ou rejeição (ALMEIDA, 2019). 

É como opera a necropolítica – conceito de Achille Mbembe que 
amplia a noção foucaultiana da biopolítica dos Estados. Nesse sistema, 
faz-se viver as parcelas da população que se conformam ao ideal de nor-
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malidade e humanidade dos discursos de verdade dominantes e deixa-
-se morrer, por meio da violência sistemática sobre o corpo e as condutas 
cotidianas, os segmentos que se contrapõem a esse modelo e ao seu 
correspondente projeto político-econômico de Estado (LÓPEZ, 2012).

O filósofo de Camarões demonstra, ao relacionar o conceito de 
biopoder aos estados de exceção e de sítio, que a racionalidade e a 
forma de dominação da colônia podem ser instituídas nos Estados 
modernos como parte das políticas de segurança pública, suspen-
dendo até mesmo controles e garantias de ordem judicial para que 
a violência possa atuar em favor de uma suposta civilização e sua 
ética, em que a morte é justificada em nome dos riscos à economia 
e à segurança (ALMEIDA, 2019).

Essa lógica está ativa, no cotidiano brasileiro, no genocídio de 
jovens negros pelas forças de segurança, na guerra às drogas, no 
abandono da população pobre no campo dos direitos sociais, gerando 
disparidades raciais generalizadas, uma vez que observadas nos indi-
cadores dos mais diferentes campos, como mortalidade, mercado de 
trabalho, escolarização, acesso a bens de uso coletivo, terra, Justiça e 
saúde, entre outros, bem como no interior de todas as regiões geográ-
ficas do Brasil (PAIXÃO, 2014).

O enfrentamento ao racismo, assim, tendo faceado recentes 
avanços e retrocessos, é um desafio central e permanente para a su-
peração das desigualdades nacionais. 

Este livro se propõe a reunir ideias de pesquisadores das ques-
tões raciais e educacionais para desembaraçar uma pequena parte do 
emaranhado de fios que constitui essa realidade tão insistente e con-
sistentemente atual no Brasil. Embora haja uma diversidade de abor-
dagens da temática, que evidencia embates teóricos e contradições 
internas do movimento negro e do campo de estudos raciais no país, 
faz-se aqui um esforço por reunir e colocar em diálogo perspectivas 
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orientadas para a mudança social, que cumpram “o papel de uma re-
flexão teórica que tenha como objetivo mover corações e mentes para 
a transformação da realidade” (OLIVEIRA, 2021, p. 61).

A educação escolar é um palco privilegiado das relações sociais 
marcadas pelo racismo, como recorrentemente evidenciado nas nar-
rativas pessoais de intelectuais e escritores negros como Beatriz Nas-
cimento, Conceição Evaristo, Silvio de Almeida, Marcelo Paixão, aqui 
referenciados. Estudá-la sob essa ótica pode ser, portanto, uma maneira 
de contribuir para os embates políticos, identitários e epistêmicos ne-
cessários ao avanço das políticas antirracistas (OLIVEIRA e LINS, 2016), 
com foco na interação entre aspectos do plano microssocial e simbólico 
e a dinâmica totalizante das estruturas sociais (PAIXÃO, 2014), que pro-
duz dados como os da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD). Segundo ela, 66,1% do trabalho infantil doméstico e rural no 
Brasil é realizado por meninos e meninas negros, e são pretos e pardos 
71,7% dos jovens entre quatorze e vinte e nove anos que abandonaram 
a escola sem completar a educação básica em 2019, no país, sendo a 
principal razão dessa evasão a necessidade de trabalhar (PNAD, 2020). 

Com enfoque na educação escolar básica, sobretudo no que diz 
respeito ao currículo e à avaliação, busca-se, nesta obra, oferecer um 
suporte para a aproximação à temática àqueles que, como a autora, tive-
ram seu conhecimento sobre a realidade social do Brasil construído nos 
limites do racismo institucional. Limites que não garantem oportunida-
des amplas de aprendizado coletivo acerca da discriminação que com-
portem tempos e espaços para o questionamento, a problematização, a 
dúvida e, principalmente, os encontros democráticos com as diferenças. 

Inicialmente, é feita uma introdução aos aspectos mais relevan-
tes para compreender o caráter e a especificidade da discriminação 
racial no país, no campo da educação escolar, explorando-se concei-
tos básicos como os de mito da democracia racial, ideologia, meri-
tocracia, antidiferenciação e anti-subordinação, racismo institucional, 
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instituições e organizações, escravismo pleno e tardio, produção e re-
produção, violência simbólica e, finalmente, racismo estrutural.

A ideia de racismo estrutural é um conceito-chave para as discus-
sões do livro. Sua abordagem vem ganhando espaço nos cenários aca-
dêmicos e de militância que se dedicam às temáticas raciais no Brasil, 
pois permite, conforme demonstra Dennis de Oliveira (2021), a análise 
do racismo como parte da totalidade do real, da estrutura da socieda-
de moderna e, em decorrência, a compreensão de que não é possível 
reduzir seu combate ao que é contingente e não estruturante, como prá-
ticas de conscientização ou mesmo conquistas eleitorais progressistas 
ou avanços no campo das ações afirmativas. Isso muitas vezes leva a 
um deslocamento da luta antirracista do enfrentamento ao sistema de 
capitalismo dependente para o “compartilhar espaços de poder, como 
se o ‘poder’ se limitasse à presença no universo das classes reinantes, e 
não o controle dos meios de produção” (OLIVEIRA, 2021, p. 180). 

Com essa orientação teórica, a expressão do racismo na história 
da institucionalização da educação brasileira é explicitada lado a lado 
ao percurso de desenvolvimento do movimento negro1 no país.

Em seguida, foca-se no debate do currículo e da avaliação es-
colar como espaços de manifestação do racismo institucional, o que é 
evidenciado e debatido por meio de uma análise do Exame Nacional 
do Ensino Médio.

Nesse contexto, são abordadas legislações e políticas públicas 
antirracistas do campo educacional, sobretudo a Lei 10.639/2003. E, 
ainda, são debatidos temas como a historiografia brasileira, o currículo 
oculto, o currículo como prática produtiva, de significação, que produz 

1 Gomes define o movimento negro como um ator coletivo e político que, em meio a ambi-
guidades, disputas internas e consensos, constitui-se das “mais diversas formas de orga-
nização e articulação das negras e dos negros politicamente posicionados na luta contra o 
racismo (...) com o objetivo explícito de superação do racismo e da discriminação racial.” 
(2017, p. 27).
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identidades sociais e como relação social e de poder, a resistência e 
a participação popular, o discurso e a representação, o diálogo e a 
dominação, as avaliações classificatórias e formativas e as avaliações 
de desempenho em larga escala.

O ENEM, definido como avaliação de alta recompensa, é anali-
sado sob o ângulo das relações raciais, tendo em vista suas perspec-
tivas teóricas, os resultados seletivos que produz em seus usos sociais 
e o discurso que comporta. 

O conteúdo deste livro já foi parcialmente publicado pela autora 
nas seguintes bibliografias:

ALMEIDA, Marco Antonio Bettine de; SANCHEZ, Lívia Pizauro. Enem: 
ferramenta de implementação da Lei 10.639/2003 – competências para a 
transformação social? Educação em Revista, vol. 32, n. 1, p. 79-103, jan – 
mar 2016.

ALMEIDA, Marco Antonio Bettine de; SANCHEZ, Lívia Pizauro. Implemen-
tação da Lei 10.639/2003 – competências, habilidades e pesquisas para a 
transformação social. Pro-posições, vol. 28, n. 1 (82), p. 55-80, abr 2017.

ALMEIDA, Marco Antonio Bettine de; SANCHEZ, Lívia. Os negros na legis-
lação educacional e educação formal no Brasil. Reveduc, vol. 10, n. 2, p. 
234-246, 2016. 

BETTINE, Marco; SANCHEZ, Lívia Pizauro. Análise histórica das legislações 
educacionais para a educação formal dos negros no Brasil. Educação em 
Revista, vol. 18, n. 1, p. 93-107, jan – jun 2017.

SANCHEZ, Lívia P.; ALMEIDA, Marco Antonio B. de; OLIVEIRA, Dennis S. 
Mudança social e participação política dos negros na escola. In: ZANIRATO, 
Silvia Helena (org.). Participação política: atores e demandas. São Paulo: 
Annablume, 2015.

SANCHEZ, Lívia Pizauro. A Lei 10.639/2003 e as avaliações padronizadas da 
Educação Básica no Brasil. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.
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Assim, há aqui uma tentativa de reunir parte das ideias já desen-
volvidas acerca das relações raciais no campo educacional brasileiro, 
sob o escopo da noção de racismo estrutural. 

Espera-se que esse esforço se traduza em uma contribuição 
para que um número maior de pessoas tenha a oportunidade de apro-
ximar-se da temática, ampliando sua disseminação, estudo e aprofun-
damento e, sobretudo, as práticas antirracistas em todos os campos 
de atuação pessoal, profissional e política de cada um de nós. 



Parte 1

RACISMO ESTRUTURAL

1
RACISMO 

ESTRUTURAL

Parte
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...bom exemplo é a construção
pense em paredes de uma residência

tijolos formam a estrutura
com concreto e arquitetura 

ganham formato e aparência
sociedade é construção e o racismo é o cimento

componente estrutural
formador fundamental

do interior e do acabamento
Nessa fala eu acrescento

Nossa estrutura social foi forjada no sofrimento
Houve esforço intencional, atuante, fraudulento,

Apoio internacional à tese do branqueamento
Descolorindo e repintando

Tinta de sangue e caneta
Se não branqueou os corpos, alvejou as almas negras

Impôs ao traço apagamento

[...]
Preferida ou preterida
Preta ou parda IBGE

A vantagem é auferida
Por quem o sistema racista quer

Queremos reconstrução
Porque tentar sugar cimento sem romper essa estrutura

É como por atadura em anos de adoecimento
Conserto é planejamento

Consciência e postura
Análise de conjuntura

Vontade conhecimento...

Luciene Nascimento



Capítulo 1

RACISMO À BRASILEIRA – 
 O MITO DA DEMOCRACIA RACIAL1

Racismo 
à brasileira –  

o mito 
da democracia 

racial
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O racismo no Brasil foi justificado a partir de diversas perspecti-
vas ao longo dos séculos, desde o início da exploração de mão de obra 
escrava no país, voltadas a fundamentar a relação de dominação entre 
as elites brancas e as massas pretas, indígenas e mestiças. Razões 
religiosas, antropológicas, econômicas, científicas foram forjadas para 
manter oculta ou aceita a discriminação sofrida por essas populações. 

É nesse espectro que, na década de 1940, foi gestada a ideia 
de democracia racial. Esse conceito é de especial interesse para com-
preender como opera o racismo no Brasil, por representar um de seus 
principais pilares ideológicos de sustentação. 

O ideário da democracia racial foi construído em um contexto 
histórico de esforço para definição de uma identidade nacional. Sur-
giu, portanto, como mito fundador – um simbolismo que independe da 
existência de um aporte científico para estabelecer-se como elemento 
de fixação e estabilização dessa suposta identidade (SILVA, 2014).

Os atributos que definem o mito fundador são três. Em primeiro lu-
gar, as tensões, antinomias e contradições da sociedade são transferidas

(...) de uma solução imaginária que torna suportável e justificá-
vel a realidade tal como ela é. Um mito nega e justifica a realida-
de negada por ele. Segundo, um mito cristaliza-se em crenças 
que são interiorizadas em um grau tal que não são percebidas 
como crenças, mas tidas não só como uma explicação da rea-
lidade, mas como a própria realidade. Um mito substitui a reali-
dade pela representação imaginária e torna invisível a realidade 
existente. Terceiro, um mito resulta de ações sociais e produz 
valores, ideias, comportamentos e práticas que o reiteram pela 
ação da sociedade. Um mito não é um simples pensamento, 
mas uma forma de ação (CHAUÍ, 2014, p. 88-89).

Essas características ativas e criadoras do mito fundador tiveram 
ecos profundos em nosso sistema político, econômico, social e cultural, 
reflexos do enraizamento do ideário da democracia racial no país. 
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Embora geralmente seja atribuído a Gilberto Freyre, o termo de-
mocracia racial foi usado pela primeira vez por Arthur Ramos e Roger 
Bastide no início dos anos 1940, e incorporado pelo setor acadêmico 
na década seguinte. 

Essa associação a Freyre deve-se à inspiração, para a constru-
ção do mito, em suas ideias, expressas em diversas de suas obras, 
em diálogos com Ramos e Bastide e, sobretudo, no livro Casa Grande 
e Senzala, de 1933, acerca daquilo que ele enxergava como relações 
harmoniosas entre escravizados e seus exploradores. O escritor afir-
mava a inferioridade do negro2 e do indígena, considerando-os passi-
vos e mecânicos diante da exploração sofrida, embora atribuísse sua 
causa ao sistema social e econômico vigente. Recusava a explicação 
dessa inferioridade, portanto, por meio de sua ligação com caracterís-
ticas físicas intrínsecas e inatas, posição anteriormente adotada pelas 
ideologias eugenista e higienista. Assim, reconhecia parcialmente a 
contribuição da população negra para o desenvolvimento cultural e 
econômico do Brasil, mas interpretava a miscigenação existente no 
país como expressão da convivência pacífica entre brancos e negros, 
conforme o pensamento integracionista vigente na época. Marcelo Pai-
xão destaca que o mestiço foi, nessa perspectiva, mostrado como um 
símbolo nacional, representando tanto a harmonia racial que se queria 
propagar quanto a possibilidade de embranquecimento da nação, vis-
ta como condição para seu desenvolvimento e progresso:

...ao contrário da explicação racista – que considerava os fato-
res impeditivos ao desenvolvimento nacional enquanto inatos 
e válidos para todos os brasileiros mestiços –, esse aporte 

2 O termo negro foi usado, no contexto colonialista, para sinalizar a inferioridade que se consi-
derava que os africanos escravizados tinham em relação aos povos brancos. Presentemente, 
esse termo é usado como uma opção de ativistas do movimento negro e pesquisadores 
das questões raciais para explicitar a historicidade das classificações e o conteúdo racista 
que opera por meio delas. Além disso, o vocábulo permite agrupar as classificações pretos 
e pardos, dadas as semelhanças da situação social destes dois grupos e, por outro lado, 
a distância de ambos em relação aos brancos, realidade sinalizada desde as pesquisas 
demográficas de Hasenbalg e Valle Silva nos anos 1970 (PAIXÃO, 2014).
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permitia um tipo de interpretação da realidade brasileira va-
lorizando o mestiço (especialmente o claro) enquanto um ca-
minho possível para o processo de desenvolvimento. Quanto 
aos mestiços escuros e aos negros em geral, conseguiriam 
encontrar sua vez, na medida em que conseguissem se bran-
quear intergeracionalmente. Enquanto isso, ficava legitimado 
o próprio processo de hierarquização sociorracial, típico da 
sociedade brasileira (PAIXÃO, 2014, p. 89).

A pintura Mãe preta, de 1912, retrata uma das funções assumi-
das pelas mulheres negras escravizadas no Brasil, no âmbito domés-
tico: a de ama-de-leite, responsável pela amamentação dos filhos e 
filhas dos senhores de escravos. Não raro, todos os cuidados da infân-
cia nas grandes propriedades eram atribuídos a essas mulheres, que, 
como se vê na tela pintada por Lucilio de Albuquerque, eram constran-
gidas a dividir a atenção aos cuidados de seus próprios filhos com a 
dedicação às demais crianças, além de outras tarefas domésticas e da 
exploração sexual de que eram vítimas. 

As mucamas foram descritas por Freyre (1998) como parte es-
sencial da economia doméstica da sociedade escravocrata. Essa im-
portância provinha, segundo ele, da necessidade da presença dessas 
amas para assumir as tarefas de cuidado da casa, dos homens e das 
crianças, já que as mulheres brancas, por serem obrigadas a casar-se 
ainda na adolescência, sofrendo constantes abusos, tinham uma saúde 
muito frágil. O autor registra e lamenta a exploração sexual dessas meni-
nas brancas; tece, entretanto, argumentos favoráveis ao que denomina 
papel social das negras e mulatas no saciamento dos impulsos sexuais 
dos senhores de escravos e na iniciação sexual dos rapazes brancos. 

Freyre refuta as acusações contra as mucamas de serem as 
responsáveis pela má educação das crianças e pelos desregramentos 
sexuais dos jovens. Ele pontua que, sem elas, os proprietários de gran-
des extensões de terra não teriam sido capazes de ocupar suas terras 
e, isto posto, expandir o projeto colonizador. 
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De fato, há intrínseca relação entre a violência sexual contra as 
mulheres negras e a manutenção do sistema colonial no Brasil, o que 
fica evidenciado pelo fato de que, no país, para além da exploração 
doméstica, elas eram mantidas como prostitutas, como meio de renda 
dos proprietários (NASCIMENTO, 2016).

Para Frantz Fanon, a função do ideário racista no contexto colo-
nial era justamente a manutenção do seu sistema econômico, que se 
dava pela supressão, por meio da violência, de “toda separação entre 
o eu interior e o olhar exterior. Trata-se de anestesiar os sentidos e de 
transformar o corpo do colonizado em coisa (...)” (MBEMBE, 2012, p. 5).

Na mesma direção argumentativa, Angela Davis (2016, p. 180) 
situa o estupro de mulheres negras escravizadas como arma sistemá-
tica de repressão e dominação:

A escravidão se sustentava tanto na rotina de abuso sexual quan-
to no tronco e no açoite. Impulsos sexuais excessivos, existentes 
ou não entre os homens brancos como indivíduos, não tinham ne-
nhuma relação com essa verdadeira institucionalização do estu-
pro. A coerção sexual, em vez disso, era uma dimensão essencial 
das relações sociais entre o senhor e a escrava. Em outras pala-
vras, o direito alegado pelos proprietários e seus agentes sobre 
o corpo das escravas era uma expressão direta de seu suposto 
direito de propriedade sobre pessoas negras como um todo. A 
licença para estuprar emanava da cruel dominação econômica e 
era por ela facilitada, como marca grotesca da escravidão.

A visão freyreana relativiza o caráter violento dessas relações e, 
sob a aparência de elogios e gratidão à mulher negra, desvaloriza sua 
imagem e subtrai, simbolicamente, sua humanidade, deixando de lado 
a denúncia da exploração.

À aparente relação cordial entre escravocratas e escravizados, 
Sales Júnior dá o título de “complexo de tia Nastácia”3, em que a pessoa 

3 O pesquisador faz alusão à personagem de histórias de Monteiro Lobato, em torno da qual 
se desenrolam debates sobre o racismo na literatura desse autor.
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negra é considerada da família ou quase da família, sendo a relação 
entre ela e os demais membros desse grupo regulada pela cordialidade 
baseada na troca de favores e na gratidão, “uma reciprocidade assimé-
trica que, uma vez rompida, justifica a “suspensão” do trato amistoso e 
a adoção de práticas violentas” (SALES JÚNIOR, 2006, p. 164).

Assim, embora Freyre não esconda a natureza hierarquizada, 
perversa e violenta da escravidão no Brasil, ele enfatiza o caráter es-
sencialmente benigno, a seu ver, das relações sociais sob esse regime 
(PAIXÃO, 2014).

Ao assumirem a defesa da existência de uma miscigenação pa-
cífica para explicar a realidade brasileira, os estudos freyreanos e seus 
derivados criam e reiteram uma versão de identidade nacional e, assim, 
“assessoram, consciente ou inconscientemente, e municiam a subja-
cência racista de grandes camadas da população brasileira, mas, espe-
cialmente, o seu aparelho de dominação” (MOURA, 1988, p. 20).

A partir de 1952, quando Charles Wagley utilizou a expressão 
democracia racial em um estudo, financiado pela Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), sobre 
as relações sociais entre brancos e negros no Brasil, ela foi tomando 
espaço internacional como uma síntese do pensamento da época no 
campo das ciências sociais acerca do tema, no país. À vista disso, 
os organizadores daquela investigação voltaram seus olhares para a 
realidade brasileira, porque esperavam encontrar aqui um exemplo de 
convivência pacífica entre os diferentes, o que contribuiria com o obje-
tivo da pesquisa: a desconstrução das ideologias e teorias racistas em 
que o nazismo e o fascismo haviam se baseado.

Os resultados da investigação, entretanto, contrariaram essas 
expectativas, ao evidenciar a desigualdade econômica e social entre 
brancos e negros no país e a desagregação das possibilidades de luta 
política da população negra em decorrência da negação da existência 
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de discriminação. Isso foi possível graças ao ideário da democracia ra-
cial (XAVIER, 2003) que, como mecanismo mediador que neutralizava 
a revolta dos dominados, mina o processo psicológico de diferencia-
ção, descrito da seguinte forma por Moura  (1988, p. 117):  

Quando passa [o negro] a sentir-se diferenciado pela sociedade 
global, isto é, pelos demais grupos que não possuem a mesma 
marca diferenciadora e, por isto mesmo, é separado por bar-
reiras e técnicas de peneiramento no processo de interação, 
ele adquire consciência dessa diferença, passa a encarar a sua 
marca como valor positivo, revaloriza aquilo que para a socieda-
de o inferioriza e sente-se um grupo específico.

Esses estudos foram, portanto, importantes instrumentos para 
a desconstrução da ideia de convivência pacífica entre as diferentes 
raças4 no Brasil, já que demonstraram que a crença na miscigenação 
como expressão da ausência de conflitos raciais contribuía para ocul-
tar as intenções de branqueamento progressivo da população e as de-
sigualdades entre as populações negras e brancas em termos econô-
micos, sociais e políticos. Nesse processo de ocultamento ideológico, 
tais discriminações são atribuídas às diferenças de esforço individual, 
dentro da ideologia meritocrática.

4 Raça é um termo que foi copiado das categorizações próprias da zoologia e da botânica, 
sendo usado na modernidade para tipificar a diversidade humana através das descrições 
físicas e genotípicas de cada grupo, colocados em posições de inferioridade ou supe-
rioridade à medida em que suas características – que explicariam diferentes aptidões e 
capacidades – se distanciavam ou aproximavam daquelas consideradas ideais, as dos 
colonizadores europeus (BRANDÃO, 2004; GOMES, 2005; KRAUSS e ROSA, 2010). Serviu 
como um dos pilares ideológicos que sustentou o colonialismo europeu (CABECINHAS, 
2010). Atualmente, o conceito de raça é adotado por ativistas do movimento negro e pes-
quisadores das questões raciais como forma de explicitar a ideia de dominação, explora-
ção e relações de poder que o subjaz (BRANDÃO, 2004; GOMES, 2001; GOMES, 2005). É 
assim que HAIDER (2009, p. 72) explicita que raça é uma “forma de classificação arbitrária 
que só tem algum significado porque tem consequências sociais”. É um uso, portanto, 
político-ideológico, uma categoria de análise social. Moura (1988, p. 209) destaca que 
“o negro, no caso específico o negro brasileiro, dele se aproveita para, numa revolução 
ideológica, auto-afirmar-se psicologicamente”. TURE e HAMILTON (1992, p. 75) apontam, 
ainda, que “... é improvável que esta ou a próxima geração testemunhe o tempo em que a 
raça não será mais relevante na conduta dos assuntos públicos e no processo decisório 
das políticas públicas” (tradução minha do original em inglês. “It is unlikely that this or the 
next generation will witness the time when race will no longer be relevant in the conduct of 
public affairs and in public policy decision-making”).
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Para tornar essa interpretação mais clara, pode-se partir da defi-
nição de ideologia5 apresentada por Marilena Chauí (2014, p. 53):

A ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de 
representações (ideias e valores) e de normas e regras (de 
conduta) que indicam e prescrevem aos membros de uma so-
ciedade o que devem pensar e como devem pensar, o que 
devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e 
como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. Ela 
é, portanto, um campo explicativo (representações) e prático 
(normas, regras, preceitos) de caráter prescritivo, normativo, 
regulador, cuja função é dar aos membros de uma sociedade 
dividida em classes uma explicação racional para as diferen-
ças sociais, políticas e culturais, sem jamais atribuir tais dife-
renças à divisão da sociedade em classes a partir das divisões 
na esfera da produção econômica. Pelo contrário, a função da 
ideologia é ocultar a divisão social das classes, a exploração 
econômica, a dominação política e a exclusão cultural, ofere-
cendo aos membros da sociedade o sentimento da identidade 
social, fundada em referenciais identificadores, como a Huma-
nidade, a Liberdade, a Justiça, a Igualdade, a Nação. Como 
salienta Marx, o primeiro a analisar o fenômeno ideológico, a 
ideologia é a difusão para o todo da sociedade das ideias e 
dos valores da classe dominante como se tais ideias e valores 
fossem universais e aceitos como tais por todas as classes.

Ao abordar o conceito de ideologia, Foucault também pontua que:

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral 
de verdade, isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz 
funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias 
que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, 
a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os pro-
cedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; 
o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona 
como verdadeiro (FOUCAULT, 2002, p. 12).

5 Ideologia é um termo polissêmico e objeto de “controvérsia, ambivalência e arbitrariedade” 
(CASARA, 2017, p. 116). As principais correntes teóricas que o debatem são aquelas com 
suporte no pensamento de Marx e Engels, Hegel, Lenin, Gramsci e Durkheim (CHAUÍ, 2014).
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Assim, as ideologias, como sistemas de crenças partilhadas 
que legitimam determinadas visões de mundo, os “óculos que temos 
atrás dos olhos” (FREI BETTO, 2016, p. 66), podem, quando hege-
mônicas, ocultar contradições sociais, já que passam a ser vividas 
pelos sujeitos como conjuntos de sentidos que penetram o espaço 
social e as consciências (LOPES e MACEDO, 2011; TORRES, 1992): 
a ideologia “não é uma representação da realidade material, das re-
lações concretas, mas a representação da relação que temos com 
essas relações concretas” (ALMEIDA, 2019, p. 45).

A meritocracia configura-se como parte essencial da ideologia 
neoliberal, uma vez que esta, diferentemente do liberalismo clássico, 
cujo projeto ideal continha a noção de igualdade, ainda que ela não 
fosse praticada, “relativiza a ideia de igualdade e democracia subor-
dinando-a à de eficiência no sentido gerencial capitalista” (OLIVEIRA, 
2018). Assim, baseia-se na concepção de que, dada a igualdade de 
oportunidades no livre mercado, o acesso a bens escassos e, por-
tanto, aos níveis mais altos da hierarquia social, deve ser direcionado 
por concepções empresariais de eficiência administrativa, pois, dessa 
forma, selecionará naturalmente os mais aptos, aqueles que, por seu 
esforço, talento e vontade – por merecimento – fazem jus aos benefí-
cios concedidos (MARCH e OLSEN, 1998). 

A existência de diferenças entre os indivíduos é justificada, des-
sa forma, como uma consequência de aptidões inatas. Os cidadãos 
nos quais identifica-se legitimidade para a ocupação dos espaços de 
poder, nessa concepção, são aqueles familiarizados com as regras 
de comportamento apropriado e com as virtudes morais e intelectuais 
do sistema e que, destarte, conhecem as razões institucionais para os 
comportamentos e podem justificá-los por referência aos requisitos6 de 
uma ordem mais ampla (MARCH e OLSEN, 1998). 

6 Esses requisitos definem noções de sucesso e fracasso e, de forma mais difusa, os modos 
legítimos de ação em determinados âmbitos, como, por exemplo, a escrita da história.
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Como o desempenho é, nessa perspectiva, percebido como 
produto de forças intrínsecas ao ser humano, no momento da avalia-
ção – que pretende ratificar a competência, possibilitando uma seleção 
social supostamente neutra –, as circunstâncias sociais no interior das 
quais foram produzidas as diferentes realizações dos indivíduos de-
vem ser mantidas constantes (BARBOSA, 1996).

Dessa maneira, ao desconsiderar nossa configuração histórica 
e os critérios racistas utilizados no Brasil para o posicionamento de-
sigual da população na estrutura social, a meritocracia culpabiliza o 
negro por sua situação social. 

É esse discurso que pauta, por exemplo, a argumentação contra 
a implantação das cotas raciais no país. Na sua contramão, “a norma 
da igualdade jurídica nos leva ao axioma de que a democracia exige 
não só controle pelos cidadãos, mas uma igual distribuição entre eles 
dos direitos e capacidades de controle” (LINDBLOM, 1981, p. 86). O 
mérito, assim, seria um critério útil apenas se fosse revelado de forma 
ponderada diante das barreiras enfrentadas por cada um ao longo de 
sua trajetória individual (RIOS, 2008).

Na abordagem dessas questões, é possível identificar, confor-
me esclarecido por Roger Raupp Rios, duas vertentes conceituais: a 
antidiferenciação e a anti-subordinação. 

A primeira harmoniza-se com uma visão de mundo individualista 
e meritocrática. Olha para os indivíduos sem considerá-los parte de 
uma realidade social e racial e, portanto, não identifica as medidas 
específicas como forma de solucionar as desigualdades. Permite, des-
sa maneira, a assunção das características e preferências dos grupos 
dominantes como parâmetro de comparação (RIOS, 2008). 

Já na perspectiva anti-subordinação, que procura adotar o olhar 
do discriminado, tratamentos diferenciados são admitidos para a su-
peração de atos discriminatórios, entre os quais se encontram aqueles 
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que, aparentemente neutros, reforçam a subordinação de determinados 
indivíduos ou grupos, incluindo, portanto, as práticas recorrentes, ain-
da que não intencionais. Ações afirmativas7 são vistas, nesse sentido, 
como medidas específicas necessárias para a garantia das exigências 
de igualdade constitucionais8, e não como privilégios ou direitos espe-
ciais. É nesse sentido que Asante (2017, p. 84). afirma: “Não estou dizen-
do tratados da mesma forma, estou dizendo tratados igualitariamente”9.

No combate às iniciativas de ação afirmativa, algumas pessoas 
negras bem-sucedidas no âmbito do paradigma capitalista são usadas 
como modelos de comprovação da existência da democracia racial, jus-
tificando, assim, a adoção de parâmetros meritocráticos como critério 
de seleção social. Isso demonstra a vivacidade desse mito, pois a mes-
ma argumentação já era utilizada na segunda metade do século XIX, 
para defender sua validade, fazendo-se uso da visibilidade, mobilida-
de social e aceitação relativa nos círculos dominantes de personagens 
intelectuais negros como Machado de Assis, Teodoro Sampaio e Luiz 
Gama (PAIXÃO, 2014). A maioria da população negra, entretanto, ainda 
hoje fica às margens desse modelo de organização da sociedade. “To-
ma-se o status quo como algo natural, espontâneo e legítimo, donde a 
corriqueira confusão entre inação e neutralidade e medidas corretivas e 
favorecimento ou privilégio” (RIOS, 2008, p. 78, grifo do original).

Apesar da refutação científica das premissas sustentadoras do 
mito da democracia racial, ele continua operante no senso comum e 
na orientação de inúmeras políticas governamentais. Uma pesquisa 

7 As ações afirmativas podem ser conceituadas como “o uso deliberado de critérios raciais, 
étnicos ou sexuais com o propósito específico de beneficiar um grupo em situação de 
desvantagem prévia ou de exclusão, em virtude de sua respectiva condição racial, étnica 
ou sexual, como mecanismos jurídicos de correção em face de discriminação e instrumen-
tos de prevenção de futuras atitudes discriminatórias, evitando a manutenção do regime 
discriminatório” (RIOS, 2008, p. 284).

8 “Ações afirmativas reclamam a criação de igualdade fática” (RIOS, 2008, p. 193).
9 Tradução minha do original em inglês. “I am not saying, treated the same, I am saying treated 

equally”.
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de 2014 (MEDEIROS e POMPEU, 2014) apontou, nesse sentido, que 
cerca de 92% dos entrevistados acreditava que existia racismo no país, 
mas apenas 1,3% deles considerava-se racista. De onde vem, então, o 
racismo? RIOS (2008, p. 152) considera que 

As representações nacionais da democracia racial e o ideal de 
branqueamento são realidades que criam enormes resistên-
cias ao reconhecimento de discriminação direta nesta seara. 
Todavia, elas fazem com que mecanismos de discriminação in-
direta em desfavor da população negra atuem de modo forte e 
constante. (...) Doutro modo, por que razões os índices sociais 
entre as porções branca e negra da sociedade brasileira apre-
sentar-se-iam tão díspares, dada a muito menor incidência de 
discriminação direta racial entre nós, se comparamos a situação 
brasileira como a estadunidense? 

Como exemplo dessa realidade, pode-se citar a série de casos 
judiciais estudados por Ronaldo Laurentino de Sales Júnior, nos quais 
as acusações de racismo foram apreciadas sob amparo das premis-
sas da democracia racial internalizadas pelos juízes, impedindo que, 
na quase totalidade deles, se criminalizasse o agressor. Os proces-
sos resvalaram, então, para execuções de injúria racial, resultando no 
abrandamento das penas. A discriminação foi definida, nessas ações, 
em termos de crença e intenção, em vez de ser julgada por atos e 
suas consequências, e, assim, “a interpretação judicial predominante 
transformou a prática de racismo no crime perfeito, em que há vítimas, 
mas não há racistas” (SALES JÚNIOR, 2006, p. 247). 

Essa realidade é contrastante com o alto índice de condenação 
de pessoas negras em ações penais, o que também pode decorrer do 
uso de premissas discriminatórias nos julgamentos desses indivíduos. 
Esses axiomas, ainda que não explicitados nos documentos proces-
suais, podem ser seguidos na prática jurídica por meio de mecanismos 
de domesticação racial, que, em linhas gerais, são atitudes de não 
contestação da posição de inferioridade de um grupo, e a busca por 
civilizá-lo dentro dos padrões dominantes (SALES JÚNIOR, 2006).
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Em contraposição às ideias de democracia racial, o intelectual 
e jornalista Clóvis Moura, ao estudar o racismo no Brasil a partir da 
investigação da resistência negra durante a escravidão, contradisse a 
noção de que o escravismo fora “um sistema basicamente convergen-
te, composto por escravos em geral ajustados à sua condição servil e 
senhores despóticos, mas protetores” (MESQUITA, 2004, p. 340). Tal 
ideário provinha da “necessidade de criar uma sociedade coesa, com 
uma massa de proletariado subordinada [e] fez com que a classe do-
minante buscasse apagar a história do negro escravizado, constituin-
do a ideia de um negro a-histórico, passivo e positivador da sociedade 
escravista; ou considerando as atitudes de resistência como mera ex-
ceção” (SOUZA apud OLIVEIRA, 2021, p. 177).

O estudioso analisou, em suas obras, a lógica estrutural racista 
brasileira que foi, segundo ele, a base da formação do Brasil como 
nação, em uma perspectiva de totalidade, conceito marxiano que afir-
ma que “os fenômenos sociais estão inseridos em uma totalidade so-
cial que se manifesta histórica e socialmente de forma concreta, tendo 
como base as contradições sociais” (OLIVEIRA, 2021, p. 145).

Para Moura, portanto, não era possível analisar o conteúdo social 
expresso pelos contatos culturais entre escravizados e seus explorado-
res sem situar o modo de produção em que eles haviam se realizado; 
caso contrário, seria “...como se não houvesse contradições sociais es-
truturais que dificultassem e/ou impedissem que os padrões culturais de 
etnias ou povos dominados fossem institucionalizados pela sociedade 
dominadora” (MOURA, 1988, p. 45). Dessa concepção decorre, a seu 
ver, o engano de compreensão da miscigenação, do sincretismo reli-
gioso, das influências culinárias e folclóricas como expressões de uma 
relação pacífica e harmônica entre escravos e seus exploradores:

No Brasil o catolicismo continua sendo a religião dominante, a 
indumentária continua sendo a ocidental-europeia, a culinária 
afro-brasileira continua sendo apenas uma cozinha típica de 
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uma minoria étnica e assim por diante. Isto é, no processo de 
aculturação os mecanismos de dominação econômica, social, 
política e cultural persistem determinando quem é superior ou 
inferior (MOURA, 1988, p. 45).

O processo atual descrito como hibridização cultural pode ser 
inserido nessa mesma interpretação, pois está ligado a histórias de 
ocupação, colonização e destruição, manifestando as relações de po-
der ali construídas por meio de processos sutis – étnica é a música ou 
a comida de países ou de culturas tidas como outras, em oposição 
àquelas consideradas padrão de normalidade (SILVA, 2014). 

Nesse mesmo sentido, Dennis de Oliveira (2021) também des-
taca a colonização de demandas sociais, numa perspectiva comercial 
e mistificadora, dentro do paradigma da sociedade de economia de 
mercado, que é operada por meio das políticas identitárias e de deter-
minadas vertentes do multiculturalismo. Para Zygmunt Bauman, 

A nova indiferença à diferença apresenta-se, em teoria, como 
uma aprovação do ‘pluralismo cultural’. A prática política cons-
tituída e apoiada por esta teoria é definida pelo termo multicul-
turalismo. Ela é, aparentemente, inspirada pelo postulado da 
tolerância liberal e do apoio aos direitos das comunidades. À 
independência e à aceitação pública das identidades que es-
colheram (ou herdaram). Na realidade, contudo, o multicultu-
ralismo age como uma força socialmente conservadora. Seu 
empreendimento é a transformação da desigualdade social, 
fenômeno cuja aprovação geral é altamente improvável, sob o 
disfarce da diversidade cultural, ou seja, um fenômeno merece-
dor do respeito universal e do cultivo cuidadoso. Com esse arti-
fício linguístico, a feiura moral da pobreza se transforma magica-
mente, como um toque de varinha de condão, no apelo estético 
da diversidade cultural (BAUMAN apud OLIVEIRA, 2021, p. 121).

Assim, 

a partir da racionalidade neoliberal busca-se eliminar a alteri-
dade, que não tem lugar em uma sociedade narcísica e ensi-
mesmada, ao mesmo tempo que se explora a diferença capaz 
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de se transformar em mercadoria e render dinheiro (CASARA, 
2017, p. 51).

Por meio desses mecanismos ideológicos, o modelo de relações 
raciais adotado no Brasil atua na redução da tensão racial sem precisar 
alterar as posições subordinadas das populações negras. “O que se 
tenta, portanto, é impedir que as relações raciais se apresentem como 
relações políticas nos espaços de debate público, nos discursos formais 
e institucionais de forma explícita” (SALES JÚNIOR, 2006, p. 318).



Capítulo 2

RACISMO COMO PROJETO 
POLÍTICO – INSTITUIÇÕES 
E ESTRUTURA DO ESTADO2

Racismo como 
projeto político –  

instituições 
e estrutura do Estado
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Há uma ampla gama de estudos que buscam compreender a 
ineficiência da legislação antirracista no Brasil, em vista da persistência 
dos problemas enfrentados pela população negra no país, e muitos 
deles têm encontrado respostas para seus questionamentos nas ma-
nifestações institucionais da discriminação racial, que evidenciam a 
realidade do racismo estrutural em nossas terras. 

Entendendo-se a estrutura como o todo orgânico, internamente 
relacionado, do Estado (VÁSQUEZ, 1968), não existe uma forma de 
funcionamento do Estado moderno que não inclua o racismo em certo 
limite e em certas condições – o presente está conectado ao passado 
por meio da continuidade das instituições (QUIJANO, 2005). Por isso, 
só é possível compreender a sociedade contemporânea lançando 
mão dos conceitos de raça e racismo (ALMEIDA, 2019). 

A estrutura social tem o racismo como um de seus componen-
tes orgânicos, e as instituições são a materialização dessa lógica. É 
por meio delas que são impostos e veiculados, por meio da persuasão, 
repressão ou dissuasão – ou combatidos, quando se estabelece o 
conflito no próprio âmbito institucional – regras e padrões racistas que 
visam resguardar a ordem social a que se vinculam (ALMEIDA, 2019). 

O racismo estrutural se trata de um fenômeno mundial, e a espe-
cificidade de sua dinâmica está ligada às peculiaridades das experiên-
cias históricas de cada formação social (ALMEIDA, 2019). Aníbal Quija-
no (2005), ao analisar suas implicações na América Latina, demonstra 
que as limitações nas mudanças sociais dos países dessa região se 
devem às determinações capitalistas, que regulam e controlam, por 
meio do mercado como o limite possível de igualdade entre as pes-
soas, os processos sociais, materiais e intersubjetivos que poderiam 
levar a uma transformação sistêmica, para que só possam ter lugar 
dentro de relações sociais de exploração e de dominação.

Assim, é explicitado o nexo entre a produção e a reprodução 
do racismo e a estrutura do capitalismo globalizado. Em sua pers-
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pectiva neoliberal, ele tem promovido, segundo Dennis de Oliveira, 
dois processos complementares: a democratização da senzala e o 
extermínio da senzala. Com esses termos, o estudioso se refere, res-
pectivamente, à ampliação do número de pessoas que estão na zona 
de exclusão social e à intensificação dos mecanismos de exclusão 
daqueles que ali se encontram. Nesse quadro, “Os direitos sociais, 
embora previstos legalmente, transformam-se em letra morta diante 
da incapacidade dos poderes públicos garantí-los sem uma ruptura 
com todo o sistema social” (OLIVEIRA, 2018).

Nesse sentido, o racismo é sempre estrutural, pois é a 

... manifestação normal de uma sociedade, e não um fenômeno 
patológico ou que expressa algum tipo de anormalidade. O ra-
cismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para a reprodu-
ção das formas de desigualdade e violência que moldam a vida 
social contemporânea (ALMEIDA, 2019, p. 15).

O racismo moderno vincula-se, portanto, ao funcionamento de 
um Estado que faz uso da raça para garantir o exercício do seu po-
der soberano (BERNARDES, 2013). Ele é sistêmico, ou seja, não se 
resume a um ato ou um conjunto de atos discriminatórios, embora 
se materialize como discriminação racial. É, assim, um processo “em 
que condições de subalternidade e de privilégio que se distribuem 
entre grupos raciais se reproduz em âmbitos da política, da economia 
e das relações cotidianas” (ALMEIDA, 2019, p. 24). Dessa maneira, 
encontra força nas instituições, por meio das dinâmicas e normas 
que definem quem participa do sistema, quem se reconhece como 
cidadão, e a que as pessoas e grupos têm direito (SANTOS, 2013a).

O sociólogo Octavio Ianni, atuando na equipe da UNESCO que 
realizou pesquisas sobre relações raciais no Brasil nos anos 1950, 
considerou que o racismo está no cerne do desenvolvimento do sis-
tema capitalista moderno e na estruturação da sociedade brasileira 
(PASSOS, 2011).
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Nesse sistema, a valorização do mérito enquanto parâmetro de 
definição do acesso a bens culturais e à ascensão social baseia-se na 
ideia da existência de determinados padrões de normalidade. O grau de 
adesão ou distanciamento em relação a esses padrões gera premiações 
ou punições, que desvalorizam condutas desviantes da neutralidade 
racial defendida e enaltecem comportamentos com ela condizentes: “A 
normalização do privilégio faz com que os membros da sociedade sejam 
avaliados, do ponto de vista do mérito, precisamente conforme as ca-
racterísticas e padrões peculiares aos privilegiados” (RIOS, 2008, p. 40).

Esses mecanismos ocorrem de forma ampla no âmbito ins-
titucional. Uma anomalia central das instituições é, assim, que elas 
aumentam sua capacidade de atuação por meio da redução da sua 
abrangência. Ou seja, elas funcionam da forma como o fazem porque 
os paradigmas e ideologias que as sustentam focam a atenção em 
alguns aspectos e distraem-na de outros e, nesse processo, alguns 
participantes, questões, pontos de vista ou valores são ignorados ou 
suprimidos (MARCH e OLSEN, 1998). Esse processo mantém o racis-
mo cotidiana e sistemicamente operante, apesar das iniciativas antirra-
cistas que são delineadas no próprio âmbito institucional.

Os estudos e políticas públicas brasileiros que se dedicam à 
compreensão e à intervenção em fenômenos sociais com base na 
concepção do racismo institucional (a exemplo da Política de Com-
bate ao Racismo Institucional10, vigente no Brasil entre os anos 2003 
e 2006), se fundamentaram, sobretudo, na definição do termo dada 

10 Esse programa, que surgiu no processo de organização da comitiva brasileira para a ‘III 
Conferência Mundial contra o Racismo’, teve como foco o setor de saúde pública. Procurou 
estimular o reconhecimento da existência de racismo nas instituições (nas relações inter-
pessoais e político-programáticas) e identificar formas de combate e prevenção a este tipo 
de racismo, por meio da atuação na cultura institucional (atitudes, práticas, ações, normas 
e procedimentos). A intenção dessas intervenções foi a de construir uma metodologia que 
pudesse servir como parâmetro para a reaplicação do programa em outros setores e nas 
suas diversas organizações, para a formulação e monitoramento de políticas públicas, 
por meio da adoção de mecanismos efetivos de prevenção, monitoramento, avaliação e 
superação do racismo institucional (GELEDÉS, 2013). 
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pelo juiz inglês William Macpherson em um relatório, de 1999, a res-
peito da postura policial diante do assassinato de um jovem negro, 
Stephen Lawrence, em 1993, que afirma:

O racismo institucional é o fracasso das instituições e orga-
nizações em prover um serviço profissional e adequado às 
pessoas em virtude de sua cor, cultura, origem racial ou étni-
ca. Ele se manifesta em normas, práticas e comportamentos 
discriminatórios adotados no cotidiano do trabalho, os quais 
são resultantes do preconceito racial, uma atitude que com-
bina estereótipos racistas, falta de atenção e ignorância. Em 
qualquer caso, o racismo institucional sempre coloca pessoas 
de grupos raciais ou étnicos discriminados em situação de 
desvantagem no acesso a benefícios gerados pelo Estado e 
por demais instituições e organizações (CRI, 2006, p. 15).

A expressão racismo institucional, no entanto, foi utilizada ante-
riormente, nos anos 1960, em um livro publicado pelos ativistas do mo-
vimento estadunidense Black Power, Stokley Carmichael (Kwame Ture) 
e Charles Hamilton. Embora seu significado já tivesse sido explorado 
por militantes e intelectuais negros em épocas anteriores, considera-se 
que, a partir desta obra, ele recebeu a alcunha. 

A definição divulgada pelo relatório de Macpherson, embora seja 
mais ampla que aquela de racismo inconsciente ou não intencional11, 
apresenta uma importante lacuna em relação à concepção adotada 
pelos militantes: enquanto a primeira restringe-se à ótica institucional 
do racismo, Ture e Hamilton o atribuem a um sistema hegemônico que 
cria e mantém as instituições como meios para sua reprodução (SOU-
ZA, 2011). Essa consideração é fundamental para compreender de 
que maneira o racismo institucional opera no Brasil e no mundo. 

11 Exemplificado por Joyce King como “...as situações em que os professores podem não ter 
intenção de praticar o racismo mas os resultados dos seus comportamentos, métodos e 
temperamentos mesmo assim são iguais àqueles que seriam produzidos se eles fossem 
baseados na animosidade racista” (KING apud ASANTE, 2017, p. 107, tradução minha do 
original em inglês. “... the situations where teachers may not have an intention of practicing 
racism but the results of their behaviors, methods, and temperaments are nevertheless just 
as if They were based on racial animosity”). 
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Os autores diferenciam, assim, a discriminação racial provenien-
te de atos individuais e aquela que é imputada por toda a população 
branca contra toda a população negra. A essa última, mais sutil e me-
nos evidente, identificável e condenada pela opinião pública, já que é 
originada na ação de forças sociais estabelecidas e respeitadas (mas 
não por isso menos destrutiva das vidas humanas vitimadas), eles de-
nominam racismo institucional (TURE e HAMILTON, 1992). A lógica é 
exemplificada de forma esclarecedora:

Quando terroristas brancos bombardeiam uma igreja de pretos 
e matam cinco crianças pretas, isto é um ato de racismo indi-
vidual12, amplamente deplorado pela maior parte da sociedade. 
Mas quando, na mesma cidade – Birmingham, Alabama – qui-
nhentos bebês negros morrem por ano por causa da falta de co-
mida apropriada, abrigo e instalações médicas, e outras milhares 
são destruídas e mutiladas física, emocional e intelectualmente 
por causa das condições de pobreza e discriminação na comuni-
dade negra, esse é o resultado do racismo institucional. Quando 
uma família negra se muda para uma casa em uma vizinhança 
branca e é apedrejada, queimada ou expulsa, ela é vítima de um 
evidente ato de racismo individual que muitas pessoas condena-
rão – ao menos no discurso. Mas é o racismo institucional que 
mantém as pessoas negras em cortiços dilapidados, sujeitas à 
espoliação diária de senhorios aproveitadores, comerciantes, 
agiotas e corretores imobiliários preconceituosos. A sociedade ou 
finge que desconhece esta situação, ou é de fato incapaz de fazer 
algo significativo a respeito (TURE e HAMILTON, 1992, p.25).13 

12 “O racismo pode se expressar no nível pessoal e internalizado, determinando sentimentos 
e condutas; no nível interpessoal, produzindo ações e omissões; e no nível institucional, 
resultando na indisponibilidade e no acesso reduzido a serviços e políticas de qualidade, 
no menor acesso à informação, na menor participação e controle social, e na escassez 
generalizada de recursos” (CRI, 2006, p.9/10). 

13 Tradução minha do original em inglês. “When white terrorists bomb a black church and kill 
five black children, that is an act of individual racism, widely deplored by most segments of 
the society. But when in that same city—Birmingham, Alabama—five hundred black babies 
die each year because of the lack of proper food, shelter and medical facilities, and thou-
sands more are destroyed and maimed physically, emotionally and intellectually because of 
conditions of poverty and discrimination in the black community, that is a function of institu-
tional racism. When a black family moves into a home in a white neighborhood and is stoned, 
burned or routed out, they are victims of an overt act of individual racism which many people 
will condemn—at least in words. But it is institutional racism that keeps black people locked 
in dilapidated slum tenements, subject to the daily prey of exploitative slumlords, merchants, 
loan sharks and discriminatory real estate agents. The society either pretends it does not 
know of this latter situation, or is in fact incapable of doing anything meaningful about it”.
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Não é necessário, dessa forma, que cada cidadão branco dis-
crimine individualmente e de forma consciente os negros, já que o ra-
cismo institucional mantém a discriminação ativa independente das 
intenções de perpetuá-la. Uma das evidências disso, segundo os 
ativistas, está na forma como os negros estadunidenses morrem em 
guerras cujo interesse é das elites brancas, como ocorreu no Vietnã 
(TURE e HAMILTON, 1992). 

No Brasil, um fato histórico semelhante pode auxiliar a ilustrar 
a maneira como as características do racismo institucional se mani-
festam: a guerra do Paraguai (1864-1870) permitiu que os senhores 
de escravos brasileiros adiassem a solução da crise institucional que 
a escravidão tinha criado na época apelando para o patriotismo dos 
abolicionistas. Além disso, do ponto de vista da ideologia racial, esse 
conflito criou uma oportunidade de branquear, como se desejava, a 
população brasileira, enviando grandes quantidades de negros para 
morrer nos campos de batalha (MOURA, 1988). 

No mesmo sentido, durante o Estado Novo, foi impedida a ad-
missão às escolas preparatórias para o serviço militar daqueles con-
siderados como pessoas de cor, negros ou mulatos, assim como de 
judeus, de candidatos pertencentes a famílias cuja orientação política 
inspirasse suspeitas, de não católicos e de filhos de estrangeiros, de 
pessoas que exercessem atividades humildes, artesanais ou proletá-
rias e de casais desquitados, desajustados ou cuja conduta, particular-
mente do membro feminino, discrepasse das normas morais.14 

Essa norma tácita foi alterada, entretanto, quando o Brasil co-
meçou a participar ativamente da guerra mundial. As tropas enviadas 
pelo país ao campo de batalha foram compostas majoritariamente pela 
população antes indesejada nos quadros das Forças Armadas. Como 
consequência, ocorreram mortes em massa de negros, numa estima-

14 Segundo o historiador e militar Nélson Werneck, no livro Memórias de um soldado, de 1967 
(MOURA, 1988).
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tiva de sessenta a cem mil pessoas, além daquelas que faleceram em 
decorrência da cólera, disenteria e maus tratos durante os treinamen-
tos e transporte (MOURA, 1988). Essa estratégia de genocídio também 
esteve presente nas lutas que culminaram na expulsão dos holandeses 
de Pernambuco, no século XVII (NASCIMENTO, 2016).

Há uma identificação das análises de Ture e Hamilton com as 
teorias pós-colonialistas, na medida em que ambas avaliam que, 
mesmo quando os cidadãos negros possuem as mesmas prerro-
gativas legais da população branca, persiste uma relação, entre os 
dois grupos, de sujeitos colonizados e colonizadores. A estrutura 
branca de poder continua definindo as políticas que afetam as vidas 
das pessoas negras, muitas vezes interpretando suas demandas de 
maneira equivocada, e as ideologias raciais, embora desconstruídas 
cientificamente, por terem adquirido um status de normalidade, con-
tinuam justificando de maneira eficiente a hegemonia dessa estrutura 
no poder (ASANTE, 2017; QUIJANO, 2005). 

Essa interpretação do caráter estrutural da lógica institucional do 
racismo, aspecto central da perspectiva dos militantes estaduniden-
ses, também está em conformidade com a corrente neo institucionalis-
ta do pensamento econômico, para a qual a evolução das sociedades 
ao longo da história é promovida pelos movimentos de mudança das 
instituições, já que são elas que organizam, no cotidiano, as trocas hu-
manas nos campos político, social e econômico (MACHADO, 2016).15 

Para essa vertente, as instituições podem ser definidas como as 
regras, valores, convicções e crenças que, dotadas de poder formal ou 
força moral, disciplinam as interações humanas em uma determinada 

15 As instituições materializam as formas sociais, entre elas o Estado, pelo controle e normali-
zação de conflitos e antagonismos e pela modelagem de comportamentos, racionalidades 
e sentimentos, comportando concessões aos grupos subalternizados e fazendo uso da 
violência e da produção de consenso sobre a dominação para a manutenção das decisões 
essenciais do âmbito político e econômico em mãos do grupo hegemônico, dominante. 
Essa dinâmica resulta, mesmo que indiretamente, em desvantagens e privilégios com base 
na raça (ALMEIDA, 2019). 
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sociedade (MACHADO, 2016). Douglass North (1993) demonstra que 
o conjunto dessas interações regularizadas pelas instituições compõe 
a estrutura imposta pelos seres humanos à interação humana, com o 
objetivo de orientá-la em determinado sentido por meio do direciona-
mento das escolhas individuais, moldando, desta forma, a atuação de 
sociedades e economias ao longo do tempo.

As instituições atuam por meio das organizações. As primeiras 
são, então, as regras do jogo, enquanto as segundas são os jogado-
res, ou seja, os grupos organizados em torno de atividades comuns 
intencionais. As organizações incluem, desta forma: corpos políticos 
(partidos políticos, parlamentos, agências reguladoras etc.), corpos 
econômicos (empresas, sindicatos, cooperativas etc.), corpos sociais 
(igrejas, clubes, associações desportivas etc.) e órgãos educativos 
(escolas, universidades, centros de capacitação etc.) (NORTH, 1993).

Uma organização é, ao mesmo tempo, um organismo adapta-
tivo que existe por meio de processos de trocas com o ambiente16 e 
um sistema de conhecimento, já que depende, para sua existência, de 
uma rede de significados subjetivos que seus membros partilhem e que 
pareçam funcionar de maneira regular (PIRES e MACÊDO, 2006). Nesse 
sentido, a organização será tanto mais eficaz quanto mais todos os seus 
membros se identificarem com ela e com seus objetivos (CHAUÍ, 2014). 

A cultura organizacional, legitimadora de sistemas de valores, 
produz normas de comportamento genericamente aceitas por todos, 
e essa produção está inserida em um espaço cultural e social que a 
ultrapassa: a cultura organizacional é historicamente determinada e 
socialmente construída. Essas características podem ser observadas 
em três diferentes níveis: o dos artefatos (rituais, símbolos, estruturas, 
processos), o dos valores compartilhados (estratégias, metas e filoso-
fias), e o das suposições básicas subjacentes (crenças, percepções e 
sentimentos inconscientes e enraizados) (PIRES e MACÊDO, 2006). O 

16 Definição dada por Linda Smircich (PIRES e MACÊDO, 2006).
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imaginário social tem papel preponderante nesse processo, uma vez 
que atua como mediador para o advento do sentido que se dá ao mun-
do, por meio da divisão de papéis sociais, do respeito a códigos de 
comportamento coletivamente aceitos, da identificação de motivações 
e do estabelecimento de crenças comuns (CASARA, 2017).

As organizações são criadas e mantidas a partir dos constran-
gimentos produzidos pelo quadro institucional a que se referem, e têm 
tipicamente o papel de perpetuar o sistema vigente. Por consequência, 
os tipos de organizações que tomarão vida e a forma como evolui-
rão são determinações, fundamentalmente, do marco institucional, ao 
mesmo tempo em que as próprias organizações influem na maneira 
como o marco institucional evolui (NORTH, 1993). 

Assim, modelos dependentes das organizações e modelos 
mentais dos atores que nelas atuam racionalizam a matriz institucional 
existente, influenciando a percepção positiva de políticas concebidas 
para atender, essencialmente, aos interesses dominantes (NORTH, 
1993). É por isso que Rios (2008) faz um alerta para a necessidade de 
desconfiança sistemática diante de decisões e medidas institucionais 
que produzam impacto diferenciado no aspecto racial. 

Por meio das instituições se definem, então, as identidades indi-
viduais, grupais e sociais, o significado de pertencer a uma coletivida-
de específica. James G. March e Johan P. Olsen apontam que, nesse 
sentido, as regras (rotinas, procedimentos, convenções, papéis, es-
tratégias, formatos institucionais e tecnologias, crenças, paradigmas, 
códigos, culturas e conhecimentos) podem ser impostas pela coerção 
direta e pela autoridade política ou econômica. Também podem ser 
parte de um código de comportamento apropriado que é aprendido e 
internalizado pela socialização ou educação - não no sentido de que o 
que acontece tem que ser visto como desejável e prazeroso, mas no 
sentido de que  o que acontece pode ser visto como tendo ocorrido do 
jeito que as coisas acontecem/são (MARCH e OLSEN, 1998). 
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Na visão foucaultiana, esse funcionamento das instituições por 
meio das organizações é um mecanismo constitutivo e fundamental do 
modo moderno de exercício do poder, no qual o racismo cumpre a dupla 
função de, simultaneamente, fragmentar o contínuo biológico, dividindo-
-o em raças de acordo com uma determinada hierarquia, e de permitir 
a atuação da antiga relação guerreira (Se você quiser viver, é preciso 
que o outro morra), na qual a morte do outro significa minha segurança. 
Foucault não se refere, nesse contexto, somente ao assassinato direto, 
mas também a tudo o que pode ser assassinato indireto: o fato de expor 
à morte, de multiplicar para alguns o risco de morte ou simplesmente a 
morte política, a expulsão, a rejeição etc. (BERNARDES, 2013).

Em perspectiva semelhante, Boaventura de Sousa Santos ex-
plora o conceito de pensamento abissal, um sistema de distinções 
visíveis e invisíveis, as segundas fundamentando as primeiras, que es-
tabelecem linhas divisórias radicais entre duas esferas da realidade 
(ASANTE, 2017; GOMES, 2017). Nessa separação, o grupo classifica-
do como outro pelas ideias hegemônicas de normalidade se torna ine-
xistente, além do abismo, e o que vem dele é considerado irrelevante 
e, por isso, é simbólica ou efetivamente excluído. Dessa maneira, as 
possibilidades de coexistência entre ele e os demais grupos, coloca-
dos em planos distintos da existência, é prejudicada (ASANTE, 2017).

Ture e Hamilton (1992) concluíram, em suas reflexões, que não é 
possível transformar o sistema vigente em determinada realidade social 
sem alterar o espectro total de valores, crenças, tradições e instituições 
do grupo dominante que a norteiam e possibilitam sua autoperpetua-
ção. Assim, mesmo que as normas formais possam ser alteradas de 
forma repentina, como resultado de decisões políticas ou judiciais, as 
limitações informais incorporadas aos costumes, tradições e códigos 
de conduta são muito mais resistentes ou impenetráveis às políticas 
deliberadas (NORTH, 1993).
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Adotando uma perspectiva marxista, Clóvis Moura foi além des-
sa compreensão sobre o racismo em âmbito institucional ao descrever 
sua lógica de continuidade histórica, seu caráter estrutural. Ele o fez ao 
superar a ideia de que a miscigenação, baseada nas atitudes pessoais 
do sujeito patriarcal, seria um caminho para a superação das hierar-
quias fundamentadas na raça (OLIVEIRA, 2021). Demonstrou, nesse 
sentido, que a sociedade brasileira se formou com base em uma con-
tradição fundamental do período colonial – senhores versus escravos 
–, e que dela decorreram as demais contradições observadas na rea-
lidade do país (MACHADO, 2016). 

No mesmo sentido, Geledés (2013) considera a especificida-
de do desenvolvimento do racismo nos países de diáspora africana17, 
que daria o tom às demais hierarquias estabelecidas entre grupos e 
indivíduos, como aquelas ligadas a relações de gênero e classe social, 
conflitos de gerações, condições físicas e mentais, situação territorial, 
entre outras, que se interseccionam.

O aparelho ideológico de dominação gerado para manutenção 
do sistema econômico escravista e latifundiário voltado ao mercado 
internacional foi, assim, o berço de pensamentos e estratégias políti-
co-econômicas racistas que se perpetuaram ao longo da História do 
Brasil e que, ainda hoje, permanecem vigentes. “A emancipação das 
antigas colônias não foi uma ruptura com a ordem do sistema-mundo, 
mas apenas um reposicionamento” (OLIVEIRA, 2021, p. 69) Os movi-

17 A afrodiáspora pode ser entendida como “as bases racistas, os processos históricos e as 
implicações da escravização impetrada por árabes e europeus de povos negro-africanos 
a partir do século VIII, as migrações forçadas dos povos negro-africanos na condição de 
pessoas escravizadas inicialmente para o próprio continente europeu e, em seguida, para 
colônias europeias entre os séculos IX e XIX, além das relações entre elites europeias 
e classes dirigentes africanas, com a cumplicidade de setores dessas elites africanas”, 
por meio das quais “foram estabelecidas relações assimétricas que foram decisivas no 
estabelecimento do modelo europeu de Estado-Nação e subdesenvolvimento dos países 
africanos no cenário mundial. (NOGUERA, 2011-12, p. 148). Em sentido semelhante, foram 
cunhados os termos transmigração e transatlanticidade, por Beatriz Nascimento, amefrica-
nidade, por Lélia Gonzalez, Atlântico Sul, por Luiz Felipe de Alencastro, e Atlântico Negro, 
por Paul Giroy (NASCIMENTO, 2021).
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mentos de mudança política ou econômica não alteraram as estruturas 
racistas da nação – a independência conservou a escravidão, a abo-
lição conservou o latifúndio (MESQUITA, 2004; MOURA, 1988). Dessa 
forma, às mudanças no regime de produção e de organização política, 
não se fez acompanhar uma radicalização social (GUIMARÃES, 2014).

Nesse sentido, Quijano (2005) constata a colonialidade do po-
der capitalista mundial, ao apontar que a divisão racial do trabalho 
foi feita de forma sistemática na América, pela eficácia e durabilidade 
dessa estratégia como instrumento de dominação social universal. O 
racismo, nesse quadro, atua como componente ideológico na repro-
dução das relações de produção do capitalismo dependente, em que 
a divisão internacional do trabalho determina, em escala global, uma 
hierarquia das condições de trabalho, ao definir quem produz tecno-
logia e controla processos distributivos, quem produz manufatura e 
quem fornece os insumos e matérias primas (OLIVEIRA, 2021).

Moura demonstrou de forma clara como isso ocorreu no Brasil, 
por meio da análise integrada da história do regime escravista e do 
desenvolvimento do sistema capitalista no país. Para isso, ele dividiu 
a vigência da escravidão no Brasil em dois períodos distintos: o escra-
vismo pleno e o escravismo tardio.

No escravismo pleno18, apenas os próprios escravizados lutavam 
por sua libertação. Uma das formas de luta mais comum nesse contex-
to foi a interação entre manifestações próprias de religiões de origem 
africana e elementos exteriores do catolicismo. Isso permitia que as 
pessoas prosseguissem realizando seus cultos de preferência e pre-
servassem, por esse caminho, sua condição de humanidade, negada 
pela lógica do sistema escravista (OLIVEIRA, 2021). Beatriz Nascimento 
(2021) destaca a quimbanda, a macumba, o caxambu e as festas rea-
lizadas por sociedades secretas e terreiros como meios de aglutinação 

18 Compreende o intervalo de tempo entre o início do sistema escravista negro no Brasil e o 
ano 1850.
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em que se debatiam e estabeleciam formas de enfrentamento à ordem 
escravocrata. Já com uma conotação mais radical, ocorreram, nesse 
período, as insurreições, as guerrilhas e a construção de quilombos.

O evento de maior destaque neste período foi a criação e o de-
senvolvimento do Quilombo dos Palmares19. Baseando-se em uma 
economia essencialmente agrícola20, que permitia a redistribuição 
interna e externa e as trocas por outros produtos e serviços fora da 
comunidade, esse quilombo, que chegou a ser habitado por uma po-
pulação estimada de vinte a trinta mil pessoas, foi considerado uma 
ameaça à prosperidade do sistema produtivo latifundiário escravista. 

Evidenciava-se, em Palmares, o aumento do rendimento e da 
qualidade do trabalho fora do regime escravista colonial, apesar das 
estruturas internas desiguais do próprio quilombo (NASCIMENTO, 
2021). Em função disso, as autoridades coloniais provocaram investi-
das violentas até lograrem o completo desmonte dessa comunidade. 
“Por isso Palmares foi destruída. Não por ser uma ameaça à civilização 
[...] mas, pelo contrário, por ter sido uma ameaça à sociedade escra-
vista que a rodeava, pelo seu exemplo de eficiência organizacional” 
(MOURA, 1988, p. 182).

Assim, embora no escravismo pleno tenham sido garantidos a 
eficiência da produção voltada ao mercado externo tanto quanto o con-
trole das revoltas de escravizados, a prática de quilombagem foi um 
elemento importante para o desgaste das bases do sistema escravista, 
por negar o trabalho do agente mais importante para o funcionamento 
da dinâmica de produção colonial (OLIVEIRA, 2021).21

19 Fernandes (2016) também destaca o Quilombo do Iguaçu, perto do Rio de Janeiro, que 
produzia e vendia lenha para os mercadores legais, abastecendo as melhores casas da 
capital do Império.

20 Os setores artesanal, metalúrgico e militar também se desenvolveram de forma considerá-
vel em Palmares (Moura, 1988).

21 Na obra, o autor debate sobre a consciência dos quilombolas acerca da radicalidade des-
se movimento.
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A transição para a fase do escravismo tardio iniciou-se com a Lei 
Eusébio de Queirós, que tornou ilegal o tráfico negreiro. Essa legislação 
pode ser considerada como o marco que detonou as lutas pela aboli-
ção da escravidão no Brasil, no plano político (MESQUITA, 2004). Ape-
sar disso, a maquinaria estatal, por meio de juízes, militares, políticos, 
padres e outros atores sociais, passou, após sua aprovação, a manter 
e proteger o comércio de escravos. Ademais, outras medidas de com-
bate ao escravismo – como a Lei do Ventre Livre, de 1871, e a Lei dos 
Sexagenários, de 1885 – foram adotadas apenas de forma pontual, o 
que garantiu a continuidade desse regime por mais algumas décadas.

Ainda nesse sentido, a Lei de Terras, de 1850, ao não permitir 
a aquisição de terras pelos negros libertos, os induziu, pela falta de 
alternativas de trabalho, a continuar laborando para os escravocratas. 
Simultaneamente, aos imigrantes brancos foram concedidos incenti-
vos para a compra de terras, por meio de poupanças e financiamentos 
promovidos por instituições de colonização, que permaneciam bus-
cando formas de lucratividade após o desmonte da grande empresa 
do tráfico escravista (MOURA, 1988).

No escravismo tardio despontaram outros atores, além dos 
próprios escravos, interessados no fim do regime de exploração. En-
tretanto, a campanha abolicionista foi conduzida por instituições “que 
expressavam outras contradições e eram impelidas ao movimento 
emancipatório por sentidos diversos daqueles dos escravizados” (SA-
LES JÚNIOR, 2006, p. 115). 

Razões para a abolição associadas à dependência econômica 
do Brasil em relação à Inglaterra, no contexto de uma expansão in-
dustrial capitalista que desconsiderava a realidade estrutural do país, 
por exemplo, direcionaram-no a um modelo de industrialização que 
representou uma proposta de modernizá-lo sem incluir a população 
negra. A luta vinculada à causa abolicionista para que a desigualdade 
racial fosse combatida por meio de reformas não era assumida pelos 
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grupos defensores do fim do trabalho escravo22, ou, quando a necessi-
dade dessas mudanças era evocada, atrelava-se o discurso a ideários 
racistas. É o caso de Joaquim Nabuco, diplomata do Império que de-
fendeu abertamente a política de embranquecimento (NASCIMENTO, 
2016) da população brasileira e recorria, em seus pronunciamentos, à 
retórica da inferioridade e passividade inatas da raça negra:

Depois que os últimos escravos houverem sido arrancados ao 
poder sinistro que representa para a raça negra a maldição 
da cor, será ainda preciso desbastar, por meio de uma edu-
cação viril e séria, a lenta estratificação de trezentos anos de 
cativeiro, isto é, de despotismo, superstição e ignorância. [...] 
e enquanto a nação não tiver consciência de que lhe é indis-
pensável adaptar à liberdade cada um dos aparelhos do seu 
organismo de que a escravidão se apropriou, a obra desta irá 
por diante mesmo quando não haja mais escravos (NABUCO, 
2003, p. 28, grifo nosso)

As revoltas negras articuladas no período de escravismo pleno 
foram, então, desmontadas por um abolicionismo conservador. Elas 
tiveram um caráter predominantemente passivo. Aliados aos abolicio-
nistas, escravizados modificaram seu comportamento, restringindo o 
uso de estratégias de radicalização como instrumentos de luta23. Nesse 
contexto, líderes abolicionistas negros utilizaram legislações e outros 
meios institucionais que sustentavam o próprio sistema escravista para 
dele libertar as pessoas. Foram os casos dos libertos Luiz Gama24, que 
atuou como advogado, e Quintino de Lacerda, que subsidiou a exis-
tência de um quilombo por meio da subordinação de sua comunidade 
à estratégia conciliatória adotada, à época, pelo movimento abolicio-

22  Angela Davis (2016) aponta a mesma realidade no movimento abolicionista estaduniden-
se, destacando o fracasso da campanha em promover a conscientização antirracista. 

23  Uma exceção foi a criação de quilombos em Sergipe, montados entre os anos 1870 e 1875 
(MOURA, 1988).

24 Sales Júnior (2006) ressalta que esse líder não se vinculou ao pensamento evolucionista 
que prevaleceu na época e que marcou as ações do abolicionismo, segundo o qual a liber-
tação do escravo deveria aliar-se aos estímulos para absorção do sangue e da cultura euro-
peus, que operariam, segundo essa ótica, o melhoramento racial da população brasileira. 
Almeida (2019) destaca a atuação de Luiz Gama como um exemplo de como os oprimidos 
utilizaram ferramentas do Direito como alternativas de sobrevivência e resistência. 



S U M Á R I O 57Sumário

nista (NASCIMENTO, 2016), visando que a desorganização do traba-
lho produtivo tornasse a abolição irreversível (NASCIMENTO, 2021).

Com isso, após a assinatura da Lei Áurea e o decorrente des-
monte dos grupos pró-abolição, os núcleos de militância negra que se 
articulavam por meio deles, tendo dessa maneira ingressado na esfera 
pública e fortalecido sua ação autônoma, sofreram uma retração (SA-
LES JÚNIOR, 2006). Nesse ínterim, foi iniciada a política de imigração 
de trabalhadores da Europa para o Brasil, que Moura (1988) chama de 
segundo tráfico. Os setores que participavam direta ou indiretamente 
dessa imigração lucravam com ela, e enfatizavam, em função desse 
lucro e com base no preconceito racial, a necessidade de massificar a 
importação de braços europeus. 

Essa estratégia de divisão racial do trabalho foi incentivada pelo 
Estado, como fica explícito no discurso de Nabuco: 

Esse admirável movimento imigratório não concorre apenas 
para aumentar rapidamente, em nosso país, o coeficiente da 
massa ariana pura: mas também, cruzando-se e recruzando-
-se com a população mestiça, contribui para elevar, com igual 
rapidez, o teor ariano do nosso sangue (NABUCO apud NASCI-
MENTO, 2016, p. 85).

Esse apoio estatal também é evidenciado no texto de um decre-
to de 1890, que determinava: 

É inteiramente livre a entrada, nos portos da República, dos 
indivíduos válidos e aptos para o trabalho [...] Excetuados 
os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante 
autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos 
(NASCIMENTO, 2016, p. 86).

A eficácia dessa política na manutenção do imaginário racista 
é revelada pelos resultados de uma pesquisa realizada pela Socie-
dade Nacional de Agricultura em 1920, que mostrava as razões pelas 
quais a população acreditava ser indesejável a imigração negra para 
o Brasil, como mão de obra substitutiva àquela até então trazida da 



S U M Á R I O 58Sumário

Europa, em função da 1ª Guerra Mundial, que acarretara a diminui-
ção de disponibilidade de trabalhadores desse continente.25 Foram 
citadas razões de ordem econômica (o negro era considerado um 
mau trabalhador), intelectual e moral (o negro seria, nessa visão, pou-
co inteligente, degenerado, amoral, indolente, bêbado e criminoso), 
racial (considerava-se o negro portador de inferioridade congênita e 
temia-se o ódio ao branco que ele traria oculto em seu íntimo) e, por 
fim, a existência do preconceito de cor (MOURA, 1988).

A aceitação da mão de obra europeia no país, entretanto, tam-
bém demandou estímulos governamentais, como auxílios financei-
ros, mecanismos protetores dos imigrantes e medidas restritivas à 
compra interna de escravos, sobretudo nas áreas rurais, já que, à 
incorporação dos primeiros trabalhadores deste grupo, percebeu-se 
que não era real a superioridade técnica atribuída a eles pela propa-
ganda estatal (MOURA, 1988). 

Os trabalhadores europeus foram, dessa forma, explorados no 
Brasil, vendo-se equiparados à condição de escravos em inúmeras 
fazendas, sem possuírem, porém, as marcas raciais discriminadas 
(MOURA, 1988). Conforme apontado por Gomes (2017, p. 104-5),

Para o imaginário racista construído desde a colonização, os 
ex-escravizados eram corpos rebeldes, que só entendiam o 
trabalho como imposição e só o faziam debaixo da chibata. E, 
mesmo assim, as revoltas e as rebeldias se tornavam cada vez 
mais constantes. Já os imigrantes, brancos, nesse mesmo ima-
ginário, apareciam como aqueles para os quais a terra era algo 
para ser cultivado, cuidado com o suor do rosto, um lugar para 
estabelecer raízes e formar uma família. [...] Temos, aqui, a tensão 
dialética corpo regulado X corpo emancipado. No limite, tanto os 
libertos quanto os imigrantes tiveram os seus corpos cada vez 
mais regulados pelas relações capitalistas que se complexifica-
ram com o passar dos tempos. Relações de poder que consoli-
daram o capitalismo e reeditaram o racismo em outros moldes.

25 Nessa época, o Brasil começou a sistematizar a entrada de imigrantes japoneses no país 
(MOURA, 1988).
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Assim, gerou-se um quadro de intercruzamento das relações 
escravistas e capitalistas, tanto na classe dominante quanto na traba-
lhadora, coexistindo, por exemplo, movimentos de resistência escrava 
e organizações de trabalhadores livres, o que é ilustrativo da contradi-
ção vivida no sistema econômico brasileiro (MOURA, 1998). 

Após a abolição, com o descompasso entre os movimentos 
negros marginalizados e os proletários, até mesmo a imprensa anar-
quista da época mostrava-se preconceituosa em relação aos trabalha-
dores de origem escrava (MOURA, 1988). A imprensa negra (atuante 
sobretudo no período entre a 2ª Guerra Mundial e o início da redemo-
cratização política do Brasil) também contribuiu, de certa forma, para 
o distanciamento entre as reivindicações dos negros e dos proletários 
brancos. Moura indica que isso se deveu à sua setorização, já que ela 
dificilmente fazia referência aos fatos históricos mais abrangentes da 
sociedade brasileira. Assim, seus leitores precisavam recorrer aos jor-
nais de grande circulação – pautados pela ideologia dominante – para 
se informar sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. 

Stuart Hall demonstra que essas contradições entre grupos ra-
cializados da classe trabalhadora serve à manutenção do capitalismo 
por meio da lógica estrutural do racismo:

Embora os pobres negros e brancos se encontrem objetivamen-
te na mesma posição, eles habitam mundos ideologicamente 
tão separados que cada um pode ser apresentado ao outro 
como grupo de referência negativo, a causa manifesta do infor-
túnio um do outro. À medida que a situação econômica aperta, 
a competição entre trabalhadores aumenta [...] Portanto, a crise 
da classe trabalhadora é reproduzida, mais uma vez, através 
dos mecanismos estruturais do racismo, como crise nas e entre 
as classes trabalhadoras (HALL apud HAIDER, 2019, p. 121).

Asad Haider (2019) aponta a existência, na realidade estaduni-
dense, dessa mesma divisão verificada no Brasil. Assim, como forma 
de desmobilização das lutas trabalhistas, os imigrantes europeus que 
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chegavam àquele país, mesmo os que comumente eram racializados 
e marginalizados no continente de origem, como os irlandeses, eram 
convidados, na América, a se juntarem ao grupo da raça branca. 
Essa foi, afirma Haider, a melhor estratégia de controle social das 
possibilidades de aliança entre as classes trabalhadoras euro-ameri-
cana e afro-americana.

Paralelamente a essa divisão racial da classe trabalhadora, foi 
gestada e divulgada uma literatura idealista acerca da escravidão bra-
sileira, ora apelando para sua benignidade, sua brandura (elemento 
essencial do mito da democracia racial), ora racionalizando-a como 
sistema necessário ao desenvolvimento econômico (MOURA, 1988). 

Adotou-se, ainda, uma postura política de negação em relação 
às reivindicações das populações negras, que pode ser ilustrada pela 
ocasião26 em que o então presidente Ernesto Geisel considerou ativis-
tas de uma comissão negra que comemoravam o aniversário da abo-
lição como divisionistas e impatriotas, afirmando que não havia mais 
negros no Brasil, apenas cidadãos brasileiros. Esse mesmo presiden-
te, entretanto, enalteceu publicamente a colaboração do povo alemão 
ao progresso do país, em comemoração ao aniversário da imigração 
alemã no Brasil (MOURA, 1988).

Por meio de mecanismos como esses foi propagado um dis-
curso de guerra social que serviu à desqualificação, eliminação e se-
gregação das raças colonizadas e à normalização da sociedade. As 
biopolíticas de exclusão e de extermínio do politicamente perigoso e do 
etnicamente impuro, introduzidas no século XVIII pelo policiamento mé-
dico da sociedade e desenvolvidas no século XIX pelo darwinismo so-
cial, as teorias raciais que justificavam o neocolonialismo e o movimento 
eugenista (BERNARDES, 2013), progrediram, no Brasil, em meados do 
século XX, para o discurso de democracia racial atrelado às ideias de 

26 1975.
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unidade e identidade nacional, que assumiu o papel de principal meio 
de justificação do racismo e da divisão racial do trabalho no país.

Com isso, mesmo após avanços alcançados na luta por direitos 
igualitários entre as populações branca e negra com a promulgação 
da Constituição Federal de 1988 e a mobilização e crescente politiza-
ção do movimento negro brasileiro, os aportes estruturais do racismo 
permaneceram e se fortaleceram. 

Uma dificuldade central para a desconstrução das desigualdades 
raciais no país, desde a reabertura política, tem sido o pouco avanço da 
política agrária na desconcentração das propriedades no campo, o que, 
além de manter antigas relações trabalhistas de exploração, obstacu-
lizou o cumprimento da legislação antirracista voltada aos quilombos. 

Além disso, as reformas fiscais e monetárias conservadoras, ao 
influenciarem as regras previdenciárias, atuam na redução de direitos 
sociais previstos na Constituição. Pretos e pardos foram especialmen-
te fragilizados por essas políticas, já que seus vínculos formais com o 
mercado de trabalho e sua expectativa de vida estão aquém daqueles 
logrados pela população branca. Ainda, as classes médias e altas vêm 
sendo crescentemente incentivadas a procurar atendimentos sociais 
básicos no setor mercadológico, acarretando a diminuição da quali-
dade desses serviços para a população pobre (PAIXÃO et al., 2011).

O racismo contemporâneo, portanto, não é um epifenômeno, 
mas tem causas econômicas, sociais, históricas e ideológicas que ali-
mentam seu dinamismo atual (MOURA, 1988). Houve intervenção ativa 
do Estado na configuração desta realidade, por meio da regulação do 
mercado de trabalho, das escolhas políticas em setores como habita-
ção, saúde e educação e do forte direcionamento ideológico que, entre 
outros usos político-econômicos, instrumentalizou a ditadura militar no 
sentido de exibir o Brasil como uma nação de um só povo, sem distin-
ção de raça, socialmente coeso. Uma ação adotada no período, nessa 
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perspectiva, e que tem consequências ainda vigentes, foi a decisão 
de não incluir ou retirar, nos casos em que já existiam, as informações 
sobre cor ou raça dos dados de sistemas oficiais (MORAES, 2013). 

Com a análise dessa conjuntura histórica ficam claros, então, os 
mecanismos pelos quais o racismo estrutural é difundido e perpetuado 
por meio das instituições e de suas respectivas organizações:

...a prevalência de estereótipos ideológicos como suportes dos 
modelos subjetivos que indivíduos desenvolvem para explicar 
seu ambiente e fazer escolhas resulta em mercados políticos 
que podem perpetuar, e perpetuam, a improdutividade das ins-
tituições e de suas consequentes organizações. 

[...]

Ideias e ideologias importam, e as instituições desempenham 
um papel primordial na determinação do quanto elas são re-
levantes. Ideias e ideologias modelam os constructos mentais 
que os indivíduos usam para interpretar o mundo a seu redor 
e fazer escolhas. Além disso, ao estruturar a interação dos se-
res humanos de determinados modos, as instituições formais, 
deliberada ou acidentalmente, diminuem o preço de se agir de 
acordo com as próprias ideias e consequentemente aumentam 
o papel de constructos mentais e estereótipos ideológicos nas 
escolhas. Sistemas de votação, vitaliciedade para juízes, e de 
fato a estrutura institucional de hierarquias em geral – todas pro-
veem um cenário que altera o preço que alguém paga por ex-
pressar e agir de acordo com suas ideias, convicções, dogmas 
ou compreensões (NORTH, 1993)27.

27 Tradução minha do original em inglês. “...the prevalence of ideological stereotypes as the 
underpinnings of the subjective models individuals develop to explain their environment and 
make choices result in political markets that can and do perpetuate unproductive institutions 
and consequent organizations. [...] Ideas and ideologies matter, and institutions play a major 
role in determining just how much they matter. Ideas and ideologies shape the mental cons-
tructs that individuals use to interpret the world around them and make choices. Moreover, by 
structuring the interaction of human beings in certain ways, formal institutions deliberately or 
accidentally lower the price of acting on one’s ideas and therefore increase the role of mental 
constructs and ideological stereotypes in choices. Voting systems, lifetime tenure for judges, 
indeed the institutional framework of hierarchies in general all provide a setting that alters the 
price one pays for expressing and acting on ones ideas, convictions, dogmas or insights”.
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As instituições, portanto, ao disseminarem estereótipos raciais que 
possibilitam a transmissão, inclusive inconsciente, de convicções precon-
ceituosas a respeito da racialidade, normalizam a branquitude28 e minam 
o debate, no âmbito das relações raciais, sobre seus papéis e significados 
(BENTO, 2014). O privilégio faz com que a cosmovisão e as perspectivas 
próprias de um certo grupo sejam concebidos como neutros do ponto 
de vista racial, constitutivos da normalidade social, considerada, esta, de 
ordem natural: a branquitude é efetivamente suprimida, desassociada do 
âmbito racial (RIBEIRO, 2015). É o chamado fenômeno da transparência 
(RIOS, 2008), que, visto por uma perspectiva psicológica, evidencia um 
dos fatores que dificultam o reconhecimento do racismo institucional: o 
mecanismo de autodefesa pelo qual o indivíduo e os grupos brancos se 
protegem do desconforto do sentimento de culpa por beneficiar-se da 
desigualdade racial, negando ou recusando-se a reconhecer a presença 
de ideias, desejos e crenças discriminatórias (BENTO, 2014).

As escolhas e os comportamentos com conteúdo racial branco 
são, dessa forma, valorizados, recebendo aprovação social, por esta-
rem enquadrados na referida normalidade, ao passo que as demais 

28 Priscila Elisabete da Silva (2017) conceitua a branquitude como a identidade racial do 
branco, resultante do projeto de modernidade europeu baseado na estrutura colonialista, 
que “legou determinada configuração às subjetividades de indivíduos e orientou lugares 
sociais para brancos e não brancos” (p. 22). A autora pontua, ainda, que branquitude é 
um conceito heterogêneo e em construção, mas que seus traços gerais são os seguin-
tes: “... a branquitude é um construto ideológico em que o branco se vê e classifica os 
não brancos a partir de seu ponto de vista. Ele implica vantagens materiais e simbólicas 
aos brancos em detrimento dos não brancos. Tais vantagens são frutos de uma desigual 
distribuição de poder (político, econômico e social) e de bens materiais e simbólicos. Ela 
apresenta-se como norma, ao mesmo tempo em que como identidade neutra, tendo a 
prerrogativa de fazer-se presente na consciência de seu portador quando é conveniente, 
isto é, quando o que está em jogo é a perda de vantagens e privilégios” (p. 24). Para 
Marcelo Paixão (2014, p. 300), “Do ponto de vista da dinâmica social, a parcela da po-
pulação brasileira que carrega as marcas raciais caucasoides abriga mais chances de 
mobilidade social e de acesso aos direitos sociais. Exercendo ou não essa prerrogativa, 
cada um dos portadores desse tipo de capital humano, querendo ou não, terá maior 
probabilidade de exercer os poderes econômicos, políticos e simbólicos disponíveis em 
nossa sociedade. Portanto, se parcelas desse grupo da população, de vez em quando, 
pode se dar ao luxo de ser anarquista, trata-se, paradoxalmente, de uma situação sui 
generis, pois, nesse caso, a situação corresponde a um anarquismo que se manifesta 
enquanto ato de exercício do próprio poder” (grifo nosso).
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práticas e ideias são desvalorizadas e tornam-se objetos de suspei-
ção, necessitando justificar-se continuamente (RIOS, 2008).

É essa posição de privilégio aparentemente natural que gera a 
chamada exclusão por interesse, caracterizada pelo descompromisso 
político com o sofrimento do outro:

Na verdade, o legado da escravidão para o branco é um assunto 
que o país não quer discutir, pois os brancos saíram da escravi-
dão com uma herança simbólica e concreta extremamente posi-
tiva, fruto da apropriação do trabalho de quatro séculos de outro 
grupo. Há benefícios concretos e simbólicos em se evitar carac-
terizar o lugar ocupado pelo branco na história do Brasil. Este 
silêncio e cegueira permitem não prestar contas, são interesses 
econômicos em jogo. Por essa razão, políticas compensatórias 
ou de ação afirmativa são taxadas de protecionistas, cuja meta 
é premiar a incompetência negra etc. etc. (BENTO, 2014, p. 7).

Na dinâmica institucional, o indivíduo, muitas vezes, não iden-
tifica as razões de sua ação, apenas age por pressupor a necessi-
dade de ser assim (LINDBLOM, 1981). Dessa forma, ainda que sem 
intenção, um grupo de pessoas coletivamente se beneficiará de um 
contexto de exclusão institucional, cujas barreiras decorrem “não so-
mente de comportamentos preconceituosos de brancos incomoda-
dos com a divisão de espaços exclusivos, mas da própria natureza 
das estruturas burocráticas públicas e privadas do capitalismo de-
pendente” (OLIVEIRA, 2021, p. 198).

Na maior parte dos casos, as medidas, decisões e práticas 
discriminatórias não se revelam explicitamente, mas sim pela conti-
nuidade da discriminação mesmo diante de um crescimento da cons-
ciência e adesão dos indivíduos e grupos aos valores da igualdade, 
diversidade e respeito às diferenças. Assim, ainda que sem a vontade 
explícita e ativa de discriminar, há produção e reprodução de distin-
ções raciais ilegítimas, por meio de medidas, decisões e práticas 
aparentemente neutras, cujos resultados, entretanto, têm impacto di-
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ferenciado nos diversos indivíduos ou grupos, fortalecendo estruturas 
sociais perpetuadoras da discriminação (RIOS, 2008).

É importante, assim, sermos cuidadosos com a afirmação de 
que o racismo institucional se dá, muitas vezes, sem a atuação in-
tencional dos sujeitos, para não incorrermos no erro de caracterizá-lo 
como um mecanismo sem sujeitos, racionalizando as práticas racistas 
por meio da sua naturalização, despersonalização ou despolitização, 
deixando de lado suas determinações políticas, econômicas, sociais e 
históricas. Daí a importância das discussões acerca da branquitude, 
para o reconhecimento da racialidade branca na experiência de ocu-
pação de lugares de privilégios como relações de poder atuais, e não 
lugares de direito naturais (CRI, 2006), bem como da compreensão do 
conceito de racismo estrutural, que esclarece que os mecanismos ins-
titucionais “são eivados de clivagens raciais, não por uma deformação 
dos seus agentes, mas por uma necessidade institucional, para que as 
“transgressões da lei do valor” do capitalismo dependente se realizem 
e se normatizem” (OLIVEIRA, 2021, p. 190). Assim, seu funcionamento 
não está atrelado fundamentalmente à vontade de mudança ou inten-
cionalidade de manutenção, mas à sua funcionalidade para o tipo de 
ordem socioeconômica em que opera (OLIVEIRA, 2021).

Assim, as instituições são formadas, geridas e mantidas por 
pessoas que as legitimam cotidianamente, em um processo de in-
fluência mútua. O racismo extrapola o plano individual, tanto para o 
discriminador, quanto para o discriminado; ele está envolvido na forma 
como as instituições atuam com o estado de invisibilidade (branca) e 
visibilidade (negra) do pertencimento racial dos indivíduos (CRI, 2006). 
É nesse sentido, portanto, que a prática do racismo institucional inde-
pende de quem opera a estrutura (SOUZA, 2011).

Dessa maneira, as instituições produzem, eficazmente (não por 
sua inércia, insuficiência ou inadequação, como simples efeitos cola-
terais das suas ideologias sustentadoras, mas como fenômenos pro-
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dutivos29) discursos e perspectivas legitimadoras de privilégios sociais 
(GELEDÉS, 2013a). Entretanto, eles podem, em geral, ser desassocia-
dos das ações intencionais dos seus atores individuais. A discrimina-
ção, nesse sentido, pode ser vista como um fenômeno mais próximo 
da conduta negligente que da conduta intencional (RIOS, 2008).

O conceito de discriminação adotado no atual ordenamento ju-
rídico brasileiro, por intermédio da incorporação de tratados internacio-
nais de direitos humanos, contempla a concepção de discriminação 
indireta e dispositivos para seu combate (RIOS, 2008). 

Foi com base nesses documentos que, em 2001, o Estado bra-
sileiro foi condenado em âmbito internacional, pela primeira vez, por 
violência policial e racismo, em função do assassinato, por policiais 
militares30, de um jovem negro e morador de uma favela. O processo31 
que embasou a condenação apontou a eficiência do racismo institu-
cional no país, ao assinalar que os crimes de violação ao direito à vida 
e ao acesso à Justiça imputados, nesse caso, ao Brasil, não teriam 
ocorrido ou teriam tido menor alcance caso a vítima da abordagem 
policial não tivesse as marcas raciais e sociais assinaladas.

Também foram pautadas nos compromissos internacionais as-
sumidos pelo Brasil em relação à promoção da igualdade racial as 
visitas relatadas por Ivair Augusto Alves dos Santos, que ocorreram, 
respectivamente, em 1995 e 2005, de dois relatores da Organização 
das Nações Unidas (ONU), Maurice Glèlè-Ahanhanzo e Doudou Diène, 
a fim de avaliar as formas contemporâneas de racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância existentes no país (SANTOS, 2013a).

O primeiro deles constatou que as declarações oficiais a res-
peito do racismo seguiam o padrão de desenvolvimento da mentalida-

29 Mesmo quando há uma inércia aparente, ela é uma inércia ativa, uma opção por não atuar, 
uma decisão política (RIOS, 2008).

30 Ocorrido no Rio de Janeiro, em 1998.
31 Conhecido como Caso Wallace de Almeida (Santos, 2013a).
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de nacional sobre o tema, ou seja, ocultavam a discriminação através 
do discurso da mestiçagem biológica e cultural. Identificou, por outro 
lado, entre as autoridades brasileiras, uma disposição para o combate 
do racismo, da discriminação racial, da xenofobia e da intolerância, 
exemplificando-o com um discurso da então primeira-dama, Ruth Car-
doso, que enfatizava a necessidade de modificar o ensino, o qual, a 
seu ver, reproduzia um modelo racista de sociedade (SANTOS, 2013a).

O segundo relatório, com foco no pensamento hegemônico das 
elites políticas e administrativas, apresentou uma interpretação pouco 
otimista delas, identificando a resistência e os obstáculos que impu-
nham a qualquer tentativa de mudança mais significativa no sentido de 
promoção da igualdade racial. Diéne registrou que os embasamentos 
intelectuais e ideológicos do sistema escravista e sua organização le-
gal pelas autoridades europeias tinham gerado um impacto profundo 
nas estruturas sociais e na mentalidade brasileiras. Assim, os proble-
mas raciais eram enxergados pela elite do país como algo que não 
influenciava as desigualdades sociais, por serem residuais, limitados 
e insignificantes quando comparados com outras dificuldades nacio-
nais. As legislações antirracistas eram vistas, ainda, como uma forma 
de privilégio. A mudança dessas ideias e atitudes, cuja permanência 
garantia vantagens para determinados setores brancos, só poderia ser 
impetrada, para o relator, com uma grande desconstrução intelectual. 
O racismo foi, assim, apontado como o fator preponderante na estru-
turação das desigualdades no Brasil (SANTOS, 2013a).

Já em 2015, o Brasil recebeu Juan E. Méndez, também relator 
da ONU, para a elaboração de um relatório acerca da tortura e de 
outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes no país. Suas 
pesquisas32 revelaram que os afrodescendentes, que compunham 
mais da metade da população brasileira, eram atingidos de maneira 
significativamente maior que o restante dos habitantes por quase todo 

32 Feitas em São Paulo, Sergipe, Alagoas e Maranhão.
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indicador negativo possível. Constituíam, por exemplo, 67% da popu-
lação carcerária – dado citado entre diversos outros, relacionados, so-
bretudo, à violência (SANTOS, 2013a). 

O relator indicou, assim, a existência de um alto grau de racismo 
institucional no Brasil. Entre as medidas para mudança desse quadro 
sugeridas por Méndez está a necessidade da concentração de esfor-
ços no sentido de eliminar as lacunas entre as leis e a sua prática (item 
150) (ONU, 2015). 

Outra fonte valiosa para a análise das disparidades de direitos 
entre os grupos raciais no Brasil é o Relatório Anual das Desigualdades 
Raciais no Brasil, que procura apresentar a evolução das assimetrias 
de raça, com perspectiva de gênero, desde a promulgação da Consti-
tuição Federal de 1988 (PAIXÃO et al., ano, 2011). 

O relatório divide os dados acerca da desigualdade racial nas 
áreas de morbimortalidade33 e acesso ao sistema de saúde, saúde 
sexual e reprodutiva, assistência social e segurança alimentar e nu-
tricional, acesso à previdência social, vitimização, acesso à Justiça e 
políticas de promoção da igualdade racial. 

No documento, afirma-se que o conjunto de informações elen-
cadas sinaliza a presença do racismo institucional nos diversos seto-
res, sobretudo o da saúde, sistematizado por meio da ideologia da 
democracia racial, ativa no imaginário coletivo, como fundamentação 
ética das relações desiguais de poder que, naturalizadas, são enxerga-
das como uma realidade inevitável (PAIXÃO et al., 2011).

 Embora identifiquem que, durante o período de controle da 
inflação, somado ao aumento real do salário mínimo e à expansão 

33 Associação dos conceitos de mortalidade (número de pessoas falecidas em determinado 
intervalo de tempo) e de morbidade (número de pessoas que adquiriram certas doen-
ças em determinado intervalo de tempo; as doenças contabilizadas são contempladas 
de acordo com a relevância de seu comportamento e os possíveis agravos à saúde da 
população a elas exposta).
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de políticas governamentais de transferência de renda, a assimetria 
entre alguns indicadores sociais de pretos e pardos e de brancos te-
nha diminuído, os relatores demonstram que, em outros indicadores, 
mantiveram-se e até aumentaram as disparidades, o que evidencia a 
necessidade de atrelamento das políticas sociais a um viés especifica-
mente racial (PAIXÃO et al, 2011).

Esses relatórios indicam, portanto, um caminho para o comba-
te ao racismo, sugerindo iniciativas de reforma institucional em maior 
ou menor escala34. Entretanto, é preciso ter em mente que essas mu-
danças somente são capazes de provocar pequenas instabilidades, 
ineficazes para impedir a produção ativa de instituições racistas, que 
neutralizam os avanços conquistados e enevoam os exercícios de 
questionamento da permanência de velhas estruturas. Em geral, essas 
reformas permitem, apenas, que alguns interesses sejam acomoda-
dos, e que as instituições prossigam funcionando como antes (SOU-
ZA, 2011). As mudanças culturais nas organizações são, na maioria 
das vezes, apenas incrementais (NORTH, 1993). 

Assim, dado o racismo estrutural, a luta antirracista em âmbito 
institucional só faz sentido quando atrelada à crítica ao sistema que se 
sustenta por meios das instituições. A raiz do problema é anterior ao seu 
veículo de atuação, uma vez que as organizações institucionais pressu-
põem a legitimidade do sistema: a própria possibilidade de operação 
das organizações baseia-se na realização do conjunto de crenças ra-
cistas que impregna o sistema, pressupondo sua legitimidade. Fazer 
com que elas não produzam resultados racistas significa pedir que ao 

34 No Brasil, alguns mecanismos oficiais propuseram deliberadamente o enfrentamento do 
racismo institucional. Esse embate figura, assim, na ‘Política de Combate ao Racismo Ins-
titucional’, no ‘Plano Plurianual 2012-15’ e no ‘Objetivo 0776’ do ‘Programa Temático 2034’, 
cuja meta é ampliar o número de organizações públicas e privadas que adotam medidas 
de prevenção e enfrentamento ao racismo institucional, com foco em dois blocos temáti-
cos: cultura institucional (identificação e enfrentamento do racismo que ocorre dentro das 
próprias instituições) e manifestações para o público (dados e informações, competência 
dos servidores e avaliação das políticas e serviços) (GELEDÉS, 2013).
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mesmo tempo funcionem (conforme o sistema que as criou) e não pro-
duzam os resultados esperados por ele (discriminação) (SOUZA, 2011).

North (1993) esclarece como, segundo a corrente neo-institucio-
nalista, as alterações em aspectos formais das instituições atuam na 
regulação e transformação das suas próprias estruturas e no funciona-
mento das organizações delas constitutivas. Essas alterações podem 
surgir, por exemplo, por ação do Poder Legislativo que, por meio de 
estatutos ou leis, gera uma mudança apenas incremental. Sua efetiva-
ção e o grau de seu alcance na realidade, por sua vez, dependem, em 
grande parte, das limitações informais das instituições, as quais exi-
gem, em geral, mudanças graduais nas normas ou convenções sociais 
aceitas e o estabelecimento de novas regras. Do ponto de vista dos 
indivíduos participantes das organizações, a transformação delas de-
pende, ainda, do desenvolvimento de padrões alternativos de compor-
tamento, que pode ocorrer de maneira deliberada ou subconsciente. 

É importante ter em mente que o equilíbrio temporário que pode 
ser encontrado pela reconstrução parcial das limitações institucionais, 
em decorrência da necessidade de amenizar as tensões geradas pe-
las disputas nesse âmbito, é muito menos revolucionário que a sua 
retórica (NORTH, 1993). Dessa forma, quanto maior a amplitude da 
mudança institucional, mais ela ocorrerá nas margens das instituições, 
onde há uma maleabilidade maior nas barganhas de poder entre as 
partes interessadas. É nesse âmbito que o tensionamento dos siste-
mas existentes é possível, já que nele circulam as fontes externas de 
mudança e as consequências não previstas das políticas, capazes de 
enfraquecer o poder das instituições e permitir a criação ou o fortale-
cimento de organizações com interesses diferentes dos dominantes, 
que abram caminho para maiores transformações (NORTH, 1993). 
Isso pode ocorrer dentro de uma dinâmica paulatina de construção da 
consciência crítica, como movimento pelo qual o sujeito se dá o direito 
de interrogar a verdade sobre seus efeitos de poder e o poder sobre 
seus discursos de verdade (BERNARDES, 2013).
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Um caminho oportuno para compreender o impacto das rela-
ções raciais na educação escolar – e vice-versa - é a análise de dados 
e indicadores ligados a essas áreas, que carregam o potencial de “ilus-
trar aquilo que a subjetividade e a existência cotidiana experimentam e, 
muitas vezes, não conseguem nomear” (GELEDÉS, 2013).

Nesse sentido, são destacadas a seguir algumas informações 
acerca da desigualdade racial no âmbito dos direitos educacionais no 
Brasil, que permitem observar de forma mais concreta os efeitos do 
racismo produzidos em organizações formalmente igualitárias. 

Isso é feito com base nos dados de dois documentos: o Relatório 
de Desigualdades da Escolarização no Brasil, publicado em 2014 pelo 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), e o Relató-
rio Anual das Desigualdades Raciais no Brasil (2009-2010), organizado 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)35. Ambos fazem 
uma análise das condições de acesso, permanência e desempenho 
educacionais no Brasil, integrando as questões raciais a outras formas 
de produção de desigualdade. No primeiro deles, são identificadas 
disfunções de equidade em desfavor das populações da zona rural, 
dos mais pobres e dos pretos e pardos. No segundo, as avaliações 
levam em consideração os pontos de vista de gênero e regional. 

Embora tenha havido avanços e pequenas variações positivas 
nas taxas de desigualdade escolar apresentadas pelos cinco pareceres 
elaborados pelo CDES entre os anos de 2006 e 2014, a maior parte dos 
problemas identificados se manteve constante nesse período. Já a aná-
lise empreendida pela UFRJ apresenta alterações um pouco mais signi-
ficativas, dada sua abrangência temporal36 que, além de compreender 
um intervalo mais longo, contempla o período imediatamente posterior 
à promulgação da Constituição Federal de 1988, na qual foram instituí-

35 O relatório foi elaborado pelo Laboratório de Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Esta-
tísticas das Relações Raciais (LAESER), nucleado no Instituto de Economia da universidade.

36 1988-2008.
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dos alguns dos direitos cujos dados de execução são computados e 
analisados pela pesquisa. Era esperado, portanto, que houvesse um 
incremento gradual, a partir daí, em sua garantia formal (CDES, 2014).

Em relação ao analfabetismo, em 2014 essa era uma realidade 
de 11,8% da população preta e parda, atingindo 5,3% dos brancos. 
Esses dados corroboram uma tendência à queda progressiva dessas 
taxas, evidenciada entre os anos 1988 e 2008, período no qual o anal-
fabetismo entre pessoas acima de quinze anos passou de 12,1% para 
6,2% entre brancos e de 28,6% para 13,6% entre negros (CDES, 2014).

Os índices de analfabetismo mostraram-se progressivamente 
maiores à medida em que aumentava a faixa de idade avaliada. Po-
rém, em quase todos os grupos etários, ainda que o declínio das taxas 
ao longo do tempo tenha sido em geral ligeiramente maior entre os 
negros, elas se mantiveram em torno do dobro do índice apresentado 
pelo grupo de brancos analfabetos (PAIXÃO et al., 2011).

As diferenças entre as taxas também figuraram em desfavor dos 
contingentes negros quando observado o analfabetismo entre aqueles 
que já haviam frequentado a escola. Dentre eles, quanto maior era o 
número de anos concluídos pela pessoa que não fora alfabetizada, 
maior era o contingente pretos e pardos correspondente (CDES, 2014).

Por fim, em relação ao analfabetismo funcional, os indicadores 
relativos à população negra em 2008 eram superiores, em todas as fai-
xas etárias, àqueles que se referiam aos brancos (PAIXÃO et al., 2011).

Considerando o ano de 2014, a média nacional de escolarida-
de era de 7,9 anos para toda a população, enquanto, ponderando-se 
essa taxa de acordo com o pertencimento racial, inteirava 8,7 anos 
entre a população branca e 7,1 anos entre pretos e pardos (CDES, 
2014). Essa média registrou um ligeiro aumento da assimetria entre os 
indicadores da população branca e negra, nos vinte anos observados 
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(PAIXÃO et al., 2011), fator que, avaliados separadamente cada um 
dos níveis de ensino, apresentou diferentes cenários, conforme segue.

Nas creches, entre 1988 e 2008, houve um amento de 11,2 pon-
tos percentuais na frequência de crianças brancas e de 7,8 pontos 
entre as negras (PAIXÃO et al., 2011). Em 2014, atendia-se 17,8% das 
crianças pretas e pardas e 24,7% das brancas neste nível de ensino 
(CDES, 2014). Uma das explicações para esses números está no défi-
cit de atendimento em creches no setor público, mais demandado pela 
população negra (PAIXÃO et al., 2011).

Já nas pré-escolas, cresceu visivelmente a amplitude do atendi-
mento, que compreendia, em 2014, 76,9% e 79,9% para crianças negras 
e brancas, respectivamente (CDES, 2014). No período de 1988 a 2008 
houve mudanças nas taxas de atendimento das crianças de seis anos 
de idade, em função da alteração da duração do ensino fundamental 
para nove anos. Ponderando-se essa informação, verifica-se uma re-
dução das taxas, ao longo desses vinte anos, das desigualdades entre 
a população branca e negra dessa idade. No entanto, a incorporação 
do novo modelo etário de divisão dos níveis educacionais ocorreu de 
maneira mais lenta nas escolas públicas, cujas salas de alfabetização 
têm maior peso para as crianças pretas e pardas (PAIXÃO et al., 2011). 

O ensino fundamental, com sua quase universalização, compu-
tando o atendimento de cerca de 98,5% da população do país37, teve, 
em 2014, uma taxa de acesso para pretos e pardos apenas 0,2 pon-
tos percentuais menor que aquela relativa à população branca, sendo, 
portanto, praticamente anuladas as diferenças entre os dois grupos no 
acesso a esse nível de ensino. Isso ocorreu porque a cobertura do sis-
tema escolar elevou-se, aí, de maneira mais veloz entre os negros (17,8 
pontos percentuais, entre 1988 e 2008) do que entre os brancos (10,3 
pontos percentuais, no mesmo intervalo de tempo) (PAIXÃO et al., 2011).

37 Considera-se a população entre sete e quatorze anos de idade.
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Por fim, no ensino médio, grande gargalo de exclusão dos jo-
vens mais pobres, sobretudo os negros, as reduções de assimetria 
entre os diferentes contingentes raciais não foram significativas. No 
ano de 2012, apenas 54,7% das pessoas com idade entre dezoito e 
vinte e quatro anos puderam concluí-lo, dos quais 66,1% dos brancos 
e 45,7% dos pretos e pardos (CDES, 2104). 

O percentual de jovens negros nessa mesma faixa etária que 
frequentava o ensino médio (frequência líquida) aumentou, de 1998 a 
2008, de forma mais acelerada do que aquele relativo aos estudantes 
brancos. Assim, a desigualdade, nesse quesito, diminuiu. Entretanto, 
no mesmo período, um percentual maior de pretos e pardos abando-
nou a escola (36,5%) do que aqueles que o fizeram entre os jovens 
brancos (22,8%) (PAIXÃO et al., 2011).

A taxa de adequação (percentual de crianças e adolescentes 
cursando a escola dentro da série esperada) reduzia-se, no ano de 
2008, conforme aumentava a idade considerada, para ambos os gru-
pos raciais considerados. Entre os brancos, entretanto, essa taxa per-
maneceu maior em todas as faixas etárias: dos seis aos dez anos de 
idade, foi de 59,6 para esse grupo e de 50,6 para os negros, e entre 
os onze e os quatorze anos e os quinze e os dezessete anos foi, res-
pectivamente, de 54,3 e 34, para os brancos, e de 37,7 e 20,1, para os 
negros (PAIXÃO et al., 2011).

Consideradas essas informações a respeito dos resultados 
racialmente desiguais na educação básica, é possível inferir que, 
para além da marginalização explícita da população negra no sis-
tema educacional, em grande medida o fracasso escolar de pes-
soas negras é produzido (deliberadamente projetado, organizado e 
mantido) (ASANTE, 2017), também, na própria escola. Sua estrutura 
discriminatória e meritocrática, embora sendo palco de movimentos 
de questionamento e resistência, de disputa de significados e de de-
senvolvimento de práticas democráticas, presta-se com eficiência ao 
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papel de transmissão da ideologia dominante e serve à manutenção 
das estruturas de dominação do sistema produtivo capitalista.

Essa consistência funcional entre escola e sociedade foi identifi-
cada por sociólogos da corrente funcionalista como um fator positivo, 
já que o que se desejava nessa perspectiva era, explicitamente, a per-
petuação das estruturas sociais e produtivas.

A estabilidade nas consequências sociais racialmente desiguais 
da escolarização, que ocorre em detrimento das ações externas e inter-
nas de questionamento e de transformação dessa organização, pode 
ser associada ao pouco alcance das variações, como as legislações an-
tirracistas, nos espaços de controle social. Elas não chegam a perturbar 
ou alterar de forma significativa sua identidade ou forma, nem impõem 
uma crise de hegemonia. “A hegemonia, portanto, é a lei segundo a qual 
uma forma social resiste à deformação” (SALES JÚNIOR, 2006, p. 90). 

À medida em que a manutenção da estrutura de relações sociais 
racializadas é um aspecto essencial da perpetuação das relações de 
poder, educar a população dentro de um modelo de educação crítica 
antirracista seria um contrassenso. 

A discussão sobre o conceito de crise apresentado por Rubens 
Casara (2017, p. 12-16) pode auxiliar na compreensão desse tema:

Uma crise permanente, que se apresente como funcional, útil 
para a geração de lucros a partir da produção de novos serviços 
e mercadorias, bem como à repressão necessária à manutenção 
do projeto político e econômico imposto em determinado Estado, 
não é mais uma negatividade, um desvio, e sim uma positividade 
cara ao modelo neoliberal. Pode-se, então, pensar a utilização 
do termo ‘crise’ como um recurso retórico, como um elemento 
discursivo capaz de esconder as características estruturantes do 
atual modelo de Estado. [...] Não há crise. O que chamam de 
‘crise’ é, na verdade, um modo de governar as pessoas.
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É necessário que o processo educativo (visto de forma ampla, em 
sua atuação formal, informal e não-formal) atravesse toda a extensão 
de limitações institucionais legais e simbólicas para que o pensamento 
hegemônico se instale como se fosse natural. A forma com que o conhe-
cimento se desenvolve influencia as percepções que as pessoas têm 
sobre o mundo que as rodeia e, em consequência, a maneira pela qual 
racionalizam, explicam e justificam esse mundo (NORTH, 1993).

É assim que opera um sistema de educação escolar baseado 
em um modelo de igualdade formal fundamentado na branquitude 
como padrão de normalidade.

Nesse sentido, as abordagens da Sociologia da Educação que 
se voltaram para o estudo dessa área sob o ponto de vista da reprodu-
ção da sociedade de classes38, atribuindo, nesse aspecto, um papel 
de destaque à escola, são importantes aportes para compreender a 
operação do racismo nas organizações educacionais formais. 

Para elas, conforme explicitado por Tomaz Tadeu da Silva (1992) 
como espaço que possui controle sobre amplos sistemas de signifi-
cados, a escola tende a produzir o fracasso dos grupos com menor 
acesso ao poder sobre seus recursos materiais e simbólicos. Isso é 
feito por meio da moldagem das consciências em diferentes subjeti-
vidades, em relações de controle e subalternidade logradas por meio 
da disciplina, da normalização e da avaliação. Essa rede simbólica é 
construída e disseminada de uma forma que propicia aos atores mais 
poderosos a criação e imposição de ambientes próprios de sua cultura 
específica. Os demais atores precisam se adaptar a eles sem que seus 
interesses sejam levados em consideração, exceto de forma marginal.

Como contraponto, muitas teorias educacionais ressaltam as 
possibilidades da educação como meio para a transformação social, 

38 Os autores de maior repercussão nesta corrente foram Althusser, Bowles e Gintis, Baudelot 
e Establet, Michael Young e Bourdieu e Passeron (SILVA, 1992).
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enfatizando os processos de conflito e resistência e as contradições 
existentes nas políticas educacionais e no cotidiano escolar. Elas re-
conhecem, entretanto, o potencial explicativo central da noção de 
reprodução, sobretudo quando focada pela ótica marxista, que é de 
permitir compreender, sem menosprezar os movimentos de antino-
mia e resistência internos da sociedade capitalista, a sua dinâmica 
conservadora (SILVA, 1992).

Sendo o capitalismo um modo de produção pleno de contradi-
ções, manifestadas por meio da contradição essencial entre capital e 
trabalho alienado, a reprodução das relações sociais que o sustentam 
e que ele sustenta só pode acontecer se forem reproduzidas, também, 
as contradições desse sistema. Assim, “... o processo de reprodução 
é ele próprio contraditório, ao reproduzir as classes cujos interesses 
antagônicos vão colocá-las em constante conflito” (SILVA, 1992, p. 55). 
É dessa forma que o funcionamento do processo educativo se cons-
titui na tensão constante daquilo que ele reproduz e das resistências, 
descontinuidades, rupturas, renovações que produz: é nessa dialética, 
propriamente, que a sociedade é dinamizada.

Ao atrelar, a essas interpretações, os aportes de outras teorias 
críticas e pós-críticas do currículo, as quais se preocupam com as co-
nexões entre saber, identidade e poder (SILVA, 2015), é possível am-
pliar as reflexões acerca do aspecto reprodutivo da educação escolar. 
O conhecimento, para tais concepções, não é exterior ao poder, não se 
opõe a ele, e não é intrinsecamente questionador de suas estruturas: o 
conhecimento é parte inerente do poder. É nesse sentido que Foucault, 
ao estudar os dispositivos disciplinares, demonstrou o papel produtivo 
da escola na geração dos efeitos pretendidos de sua ação, como os 
corpos dóceis e disciplinados. 

As divisões do sistema escolar correspondem, dessa forma, às 
divisões sociais. Essa dinâmica se materializa no currículo oculto e 
nas diferenças de objetivos perseguidos, efetivamente, pelas escolas 
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públicas e privadas. Também fica explícita no currículo oficial que, ao 
refletir o código dominante, atua na produção de uma divisão interna, 
no processo escolar, entre aqueles que foram ou não foram prepara-
dos, no âmbito familiar e social, para a decifração deste código. Esses 
mecanismos, ao contribuir para a geração de sucesso ou fracasso 
escolar e atribuí-los ao mérito pessoal, mantêm a reprodução das mes-
mas disparidades no contexto extraescolar (SILVA, 1992).

Assim, o conhecimento criado, selecionado, organizado e distri-
buído como conhecimento escolar está comprometido com processos 
capitalistas de legitimação, ao construir conceitos e visões condizentes 
com a aceitação da organização econômica e social como ela é dada; 
de acumulação, por contribuir para que as pessoas que passam pelas 
escolas adquiram as cognições e atitudes demandadas pelas relações 
de trabalho do capitalismo; e de produção, por meio da elaboração 
e seleção de conhecimentos técnicos e científicos condizentes com 
esse sistema econômico (SILVA, 1992):

A hierarquia dos objetos legítimos, legitimáveis ou indignos é 
uma das mediações através das quais se impõe a censura es-
pecífica de um campo determinado que, no caso de um campo 
cuja independência está mal afirmada com relação às deman-
das da classe dominante, pode ser ela própria a máscara de 
uma censura puramente política (BOURDIEU, 2015, p. 37). 

Assim, a escola reproduz a estratificação social por meio dos ele-
mentos que a definem e que são resultados de sedimentações históricas. 

Nascemos dentro de arranjos institucionais existentes, construí-
dos por meio dos conhecimentos escolares disseminados, os quais 
são também históricos, resultados de seleções que não acontecem de 
maneira neutra (SILVA, 1992). 

Por isso é extremamente útil adotar uma perspectiva histórica, 
no sentido de encarar o sistema educacional e a escola e to-
dos aqueles elementos que os caracterizam como invenções 
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sociais. Isto é, como dispositivos que têm uma gênese histó-
rica, que foram o resultado de escolhas e opções sociais, de 
um desenvolvimento histórico, no decorrer do qual outras pos-
sibilidades foram descartadas em favor daquela que acabamos 
por herdar (...) imersos como estamos nas definições legítimas 
de educação, escola, ensino, currículo, seremos incapazes de 
perceber os efeitos reprodutivos desses aspectos se não os 
surpreendermos em sua gênese histórica, na longa duração de 
sua gestação e desenvolvimento (SILVA, 1992, p. 63).

Historicamente, a escola, no Brasil, ora impediu ou dificultou o 
acesso de negros e negras, de forma que as elites brancas e proprietá-
rias pudessem utilizar-se dela como meio de diferenciação e, portanto, 
da manutenção das estruturas sociais; ora incentivou sua presença na 
instituição como estratégia para incutir valores da cultura dominante 
e, assim, legitimar-se: “A sociedade exclui para incluir e esta transmu-
tação é condição da ordem social desigual, o que implica o caráter 
ilusório da inclusão” (SAWAIA, 2001, p. 8).



Parte 2

DA ESCRAVIZAÇÃO 
À ESCOLARIZAÇÃO

2
Parte

Da escravizacao 
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Vez em quando me lembro dos fatos que meu
Avô cantava nas noites de frio.

Não chorava, porém não sorria, mentir não mentia
Fingir não fingiu.
Deu bandeira...

Liberdade além do horizonte, morreu tanta
Gente de tanto sonhar. Foi Zumbi!

A Princesa Izabel assinou um papel
Dia 13!

Itamar Assunção

A luta mal começa
E já vem outra batalha pra ganhar...

Eu posso. Eu sou possível. 
Divido meu sorriso, meu pranto,

É tanto e tão pouco.
Eu posso. Eu sou possível.

Começo tudo de novo.
Sou pele. Sou raça.

Sou povo.

José Neto

Compreendera que sua vida, um grão de areia lá no fundo do 
rio, só tomaria corpo, só engrandeceria, se tornasse maté-

ria argamassa de outras vidas. Descobria também que não 
bastava ler e assinar o nome. Da leitura era preciso tirar outra 
sabedoria. Era preciso autorizar o texto da própria vida, assim 

como era preciso ajudar a história dos seus. E que era preciso 
continuar decifrando nos vestígios do tempo os sentidos 

de tudo que ficara para trás. E perceber que, por baixo da 
assinatura do próprio punho, outras letras e marcas havia.

Conceição Evaristo



Capítulo 4

VIOLÊNCIA SIMBÓLICA

4
Violência 

simbólica
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O processo autodenominado civilizatório e modernizante das 
instituições é permeado por deslocamentos e antagonismos. Nesse 
processo, o Estado é ao mesmo tempo o garantidor das condições de 
sociabilidade do capitalismo e o resultado dessas condições (ALMEIDA, 
2019) e, assim, “os liames da sociedade capitalista são mantidos por 
uma combinação de violência e consenso, cujas doses dependem do 
estágio em que se encontram os conflitos e as crises”(Idem, p. 64)39. 

O aparato institucional brasileiro teve suas identidades sucessi-
vamente deslocadas, dessa forma, por movimentos contra hegemôni-
cos, inconfidências, quilombos, revoluções, resistências, sincretismos, 
miscigenações etc. (SALES JÚNIOR, 2006). 

A história da inserção de pessoas negras no contexto escolar 
do país é, portanto, uma narrativa permeada por violências e negações 
decorrentes da atuação do Estado como executor ou sujeito legitima-
dor do racismo e, por outro lado, por lutas e resistências que, via de 
regra, estiveram conectadas às atividades e dinâmicas de atuação dos 
coletivos do movimento negro.

Dessa maneira, ao revelar as práticas de resistência negra em 
todas as épocas da história, ainda que sob as mais contumazes prá-
ticas de violência física, psicológica e simbólica, historiadores e cien-
tistas sociais têm contribuído para desconstruir ideias estereotipadas 
sobre o negro, como as de passividade e inferioridade, e assim com-
preender os processos históricos que fabricaram o racismo no Brasil 
e no mundo. É nesse sentido que Frantz Fanon defendia que fossem 
colocadas em evidência as razões de ordem econômica e de classe, 
bem como a violência, da realidade pós-colonial, como maneira de en-
tender o fundamento comum de todas as formas que ela pode assumir 
em uma sociedade dividida em classes antagônicas (MOURA, 1977).

39 O autor se baseia na teoria gramsciana para tecer essas considerações. 
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No campo educacional, uma parte significativa das reivindica-
ções do movimento negro se relaciona, desde o início de suas ativida-
des, ao combate às formas de violência presentes nas escolas. Assim, 
a partir do reconhecimento da contradição entre as culturas dominadas 
e a forma e conteúdo dos conhecimentos escolares, da perversidade 
de “produzir a inexistência de um sujeito na sua própria presença” (OLI-
VEIRA e LINS, 2016, p. 171), buscam-se medidas para a desconstrução 
da relação de subordinação e controle existente nesse terreno, contem-
plando a violência direta e também as suas manifestações mais sutis.

Um dos conceitos elaborados para compreender as formas 
menos explícitas de violência, desenvolvido por Bourdieu e Passe-
ron40, é o de violência simbólica. Ela pode ser definida, de maneira 
simplificada, como o processo de imposição dissimulada, por meio 
da ação pedagógica, de um arbitrário cultural, ou seja, de uma deter-
minada cultura como única possível ou única legítima, “dissimulando 
as relações de força que a subjazem” (ROSENDO, 2009, p. 4).

Essa violência atua na substituição, pelo indivíduo escolariza-
do proveniente das classes populares41, da cultura familiar por aquela 
difundida pela escola, e atribui às capacidades individuais a eventual 
dificuldade para efetuar a transição do conhecimento familiar para o 
conhecimento oficial. Ou seja, a violência simbólica contribui para a 
construção do fracasso das crianças pertencentes às classes domina-
das ao prejudicar a apropriação, por elas, do tipo de comportamento e 
das predisposições desejados pela organização escolar, já que esses 
elementos são pautados na cultura dominante, a única considerada 
legítima para o sucesso (ROSENDO, 2009). 

A escola, por meio dessas formas institucionalizadas de violên-
cia, desempenha um papel de relevância, portanto, na conservação 

40 A partir do livro ‘A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino’, de 1979.
41 Para os demais, essa problemática não existe, já que a escola é uma continuidade das 

experiências culturais externas.
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das estratégias colonialistas de estabelecimento e manutenção das 
relações hegemônicas de poder através do controle inter-relacionado 
da subjetividade, da cultura e da produção e disseminação do conhe-
cimento. Quijano (2005, p. 121) esclarece seus mecanismos:

Em primeiro lugar, expropriaram as populações colonizadas – 
entre seus descobrimentos culturais – aqueles que resultavam 
mais aptos para o desenvolvimento do capitalismo e em be-
nefício do centro europeu. Em segundo lugar, reprimiram tan-
to como puderam, ou seja, em variáveis medidas de acordo 
com os casos, as formas de produção de conhecimento dos 
colonizados, seus padrões de produção de sentidos, seu uni-
verso simbólico, seus padrões de expressão e de objetivação 
da subjetividade. [...] Em terceiro lugar, forçaram – também em 
medidas variáveis em cada caso – os colonizados a aprender 
parcialmente a cultura dos dominadores em tudo que fosse útil 
para a reprodução da dominação, seja no campo da atividade 
material, tecnológica, como da subjetiva, especialmente religio-
sa. [...] Todo esse acidentado processo implicou no longo prazo 
uma colonização das perspectivas cognitivas, dos modos de 
produzir ou outorgar sentido aos resultados da experiência ma-
terial ou intersubjetiva, do imaginário, do universo de relações 
intersubjetivas do mundo; em suma, da cultura. 

Assim, o produto mais significativo da violência simbólica é o 
reconhecimento, pelos próprios dominados, da autodeclarada supe-
rioridade e legitimidade da cultura dominante e, simultaneamente, a 
desvalorização dos seus próprios conhecimentos e práticas (NOGUEI-
RA e NOGUEIRA, 2002). Impedidos de reconhecer as razões de seu 
sofrimento, as pessoas podem buscar dar-lhes sentido por meio da 
internalização de valores que as rebaixam (BOURDIEU, 2015, p. 25). 
Dessa forma, o sujeito pode identificar-se como inadequado tanto por 
ser negro quanto por não conseguir lidar com as relações sociais que 
se estabelecem a partir dessa concretude, negadas numa fictícia de-
mocracia racial (SALES JÚNIOR, 2006). 

Essa aceitação de uma suposta inferioridade negra favorece, 
por sua vez, a permanência da compreensão dos códigos de normas e 
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valores dominantes como base das relações de poder e a desmobiliza-
ção das lutas daqueles que não se vêem contemplados pelos valores 
dessa cultura (STIVAL e FORTUNATO, 2008).

A violência simbólica que se produz na escola a ultrapassa, 
portanto, marcando as relações sociais e de trabalho de indivíduos e 
grupos. Assim, ao longo da institucionalização da escola no Brasil, ela 
foi crescentemente substituindo a exclusão e expulsão explícitas e as 
técnicas de violência física - que persistem, entretanto - por estratégias 
que, muitas vezes despercebidas por aqueles que a perpetuam, têm 
figurado entre as mais significativas formas sistemáticas de manuten-
ção do racismo institucional nas organizações escolares:

(…) as violências mais ou menos importantes que, continuamen-
te, têm tido como objetivo os estabelecimentos escolares mais 
deserdados, nada mais são que a manifestação visível dos efei-
tos permanentes das contradições da instituição escolar e da 
violência de uma espécie absolutamente nova que a escola pra-
tica sobre aqueles que não são feitos para ela. Como sempre, a 
escola exclui: mas a partir de agora, exclui de maneira contínua 
(...) e mantém em seu seio aqueles que exclui, contentando-se 
em relegá-los para os ramos mais ou menos desvalorizados. 
(BOURDIEU apud STIVAL e FORTUNATO, 2008, p. 12007).

De que formas concretas a violência simbólica se manifesta nas 
escolas? Alguns pesquisadores da área educacional e jurídica ofere-
cem importantes contribuições para o desvendamento dessa questão 
por meio do estudo da semiótica, sobretudo na perspectiva da análise 
de discurso. Abordagens desse matiz permitem avaliar a força de per-
manência de sentidos do discurso como não ditos. Estes, aliados aos 
significados de aspectos da linguagem – como lacunas, repetições, 
elisões e equívocos -, podem produzir o silenciamento dos sujeitos que 
são seus portadores (SALES JÚNIOR, 2006).

A linguagem é compreendida, nesse contexto, como instituin-
te. Ela dota toda prática social de um caráter discursivo, ou seja, de 
uma dimensão cultural ou de significado. Assim, atua na construção e 
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circulação de significados, dando sentido ao mundo, permitindo que 
ele seja definido (LOPES E MACEDO, 2011). O domínio do poder de 
representação, por meio do sistema linguístico e cultural, determina, 
portanto, o poder de definir a identidade – própria e alheia. 

John Langshaw Austin explica um dos mecanismos (atos lin-
guísticos) dessa determinação, as proposições performativas, que, ao 
serem pronunciadas, estabelecem uma realidade identitária. Por exem-
plo, Eu vos declaro marido e mulher. Expressões que, a princípio, não 
possuem esse perfil performático, podem adquiri-lo por meio da enun-
ciação repetida (que ganha força pela possibilidade de ser repetida), 
resultando produzir um fato que supostamente apenas descreveria: 
José é pouco inteligente (SILVA, 2014). 

Outro ato linguístico atuante na definição de identidades é a 
citacionalidade, ou seja, a possibilidade de reconhecimento de uma 
sentença ou mensagem na ausência de quem a proferiu, retirando-
-a do contexto social mais amplo e normalizando-a. Nesse sentido, 
ao utilizar-se uma expressão racista manifesta-se, muitas vezes, uma 
opinião que não se originou na intenção ou consciência de quem a 
pronunciou (SILVA, 2014).42 

Nesse contexto, o mito da democracia racial, por exemplo, pode 
ser examinado como um discurso, e a opção por não produzir dados 
e fatos sobre as relações raciais no Brasil, quase inexistentes nos indi-
cadores sociais até a década de 1980 (SALES JÚNIOR, 2006), como 
prática discursiva que retroalimenta o discurso. 

Assim, o surgimento, as mudanças e o desaparecimento ou a 
substituição de discursos em momentos históricos determinados ex-

42 É importante salientar que a eficiência desses mecanismos linguísticos regulatórios da cul-
tura tem um limite: eles não são capazes de absorver de forma totalizante a multiplicidade 
de sentidos característica dos sistemas discursivos, que excede os poderes regulatórios 
e instituintes da linguagem. É nesse ponto que se situa a possibilidade de mudança dos 
significados hegemônicos (Lopes e Macedo, 2011).
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plicitam, naquele contexto, as “regras que definem aquele jogo que 
autoriza o que é permitido dizer, como se pode dizê-lo, quem pode 
dizê-lo, a que instituições e práticas sociais está vinculado o que é dito” 
( SALES JÚNIOR, 2006, P. 33). 

Uma das formas de evidenciar e estudar as práticas discursivas 
na escola e, assim, desvendar aspectos da violência simbólica que 
ela produz e reproduz, é a análise de recursos textuais e imagéticos 
oficializados pela instituição. 

Adotado como material didático obrigatório durante o regime 
militar, o ‘Atlas de Educação Moral e Cívica’ mostra, em sua capa, ilus-
trações de representantes dos três povos que compuseram, a princí-
pio, a população brasileira: um homem indígena, um homem branco 
e um homem negro são apresentados de maneira estereotipada: o 
guerreiro, o conquistador, o escravo. 

As posições de cada figura humana na composição da cena, 
bem como suas vestimentas e acessórios, também informam aspec-
tos da concepção que o livro veicula. Nesse sentido, o negro, alge-
mado, está sentado no chão e seminu, abaixo do homem branco que 
ocupa algum tipo de assento, porta uma espada e veste roupas que 
podem associar sua imagem à de um bandeirante ou outro explorador 
das riquezas nacionais. 

O desenho de algemas é repetido ao longo do livro, que traz 
sessenta e três biografias de personagens consideradas importantes 
para a construção cívica do Brasil, toda vez – e somente nessas oca-
siões - que se faz menção a figuras de alguma forma relacionadas ao 
abolicionismo: Princesa Isabel, Castro Alves e José do Patrocínio. À 
exceção desse último personagem, as demais lideranças negras con-
tra a escravidão e aquelas que posteriormente foram defensoras dos 
direitos das pessoas negras livres são negligenciadas. A obra registra 
um resumo dos feitos, além de José do Patrocínio, de outros dois ne-
gros: Aleijadinho e o padre e músico José Maurício.
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Ao apresentar a obra, escreve seu autor:

Sendo o português o elemento preponderante no Brasil Colônia, 
não só em razão de sua supremacia política, mas também pela 
superioridade cultural, sua influência na formação étnica do Brasil 
foi bem maior que a das outras duas raças. O idioma, a religião 
católica, as instituições políticas e sociais e a organização ad-
ministrativa do Brasil foram as principais contribuições lusitanas 
para a formação da nossa Pátria. (...) os escravos negros mar-
caram fortemente os costumes coloniais. Ainda hoje, a música, 
a dança, a alimentação, o vestuário, certas lendas e inúmeras 
palavras de origem africana demonstram claramente a importân-
cia do elemento negro em nossa formação (PONTES, 1964, p. 8).

Além disso, Pontes sinaliza a diminuição progressiva do número 
de negros no país, por meio da miscigenação, prevendo o acirramento 
dessa tendência nas décadas seguintes – o que se sabe, hoje, ser 
inverídico, já que o grupo negro compõe o maior contingente popula-
cional brasileiro. 

Dessa maneira, o autor reafirma no seu texto aquilo que as ima-
gens já haviam deixado claro: a intenção de posicionar o elemento bran-
co como superior e como modelo de civilidade e de comportamentos 
morais desejáveis, com um reconhecimento folclórico dos negros e indí-
genas na composição humana e social do Brasil, tendentes ao desapa-
recimento enquanto grupos sociais contemporâneos. Incorre, assim, na

... falácia de imaginar uma situação de pleno isolamento por 
parte do povo cultivador de um dado folclore. Desse modo, 
peca por não levar em consideração a inexistência de uma pu-
reza plena, tendo em vista o contato e o intercâmbio cultural 
constante entre povos; ademais, ignora a constante evolução 
de um folclore, atualizado conforme as circunstâncias modifica-
doras – culturais, econômicas, geográficas, políticas e sociais 
– que advêm ao longo da história de um povo. Incorre, ainda, 
nas dualidades que opõem primitivo e civilizado, rural e urbano 
(OLIVEIRA, 2017, p. 17). 

Essa obra não constituía uma anomalia, um suporte isolado do 
racismo escolar no livro didático. 
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Ilustrativamente, em consulta ao Acervo Histórico do Livro Es-
colar43 foi possível identificar, nos livros de admissão ao ginásio44, 
capas, contracapas e apresentações de capítulos com imagens 
de crianças, uniformizadas e em atitude de estudo, invariavelmente 
brancas – elas representam o público idealizado pelas escolas como 
adequado ao ensino.

As práticas discursivas reiteradas pelo uso continuado de mate-
riais didáticos com essas representações e ideários para a formação 
escolar de gerações de cidadãos e, inclusive, de docentes de todos 
os níveis do ensino, constitui um exemplo paradigmático de violência 
simbólica, que contribui para produzir as bases para uma aparente 
concordância das expectativas com a realidade, das antecipações 
com as realizações. 

A violência simbólica atua na construção, assim, do poder po-
tencial do uso exclusivo ou do privilégio sobre bens e serviços que, 
formalmente, estão à disposição de todos. É o que Pierre Bourdieu 
classifica como monopólio dos possíveis, o qual, produzindo um efeito 
de realismo das ideias discriminatórias e do sucesso ou fracasso de 
grupos e indivíduos, dentro e fora da escola, “faz com que, para além 
dos sonhos e das revoltas, cada um tenda a viver ‘de acordo com 
a sua posição’ [...] inconscientemente cúmplice dos processos que 
aproximam-se da realização do provável” (BOURDIEU, 2015, p. 100). 

Ao prolongar-se além das interações ocasionais, esse mono-
pólio ou prerrogativa reforça a reprodução do suporte material da me-
mória coletiva de cada grupo e, consequentemente, suas posições na 
hierarquia social (BOURDIEU, 2015). A esse respeito, Alice Casimiro 
Lopes e Elizabeth Macedo afirmam que

43 Biblioteca Municipal Infantojuvenil Monteiro Lobato, em São Paulo/SP, em setembro de 
2016.

44 Volumes preparatórios para a seleção de ingresso nesse nível de ensino, realizada entre os 
anos 1930 e 1971.
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... a invenção da competência tem como alvo criar os incompe-
tentes. Quem é o competente? Em nossas sociedades, é aquele 
que possui um saber determinado, institucionalmente reconhe-
cido, graças ao qual pode não só falar e agir por outros, mas 
ainda, e sobretudo, excluir outros do direito de ser sujeitos de 
seus discursos e de suas ações. Quem é o incompetente? Em 
nossas sociedades, é aquele que foi expropriado de sua con-
dição de sujeito e convertido em objeto do saber e da prática 
dos competentes. Sob a auréola da neutralidade e da objetivi-
dade dos conhecimentos técnico-científicos, a competência é 
um poderoso elemento ideológico para justificar (ocultando) o 
exercício da dominação (CHAUÍ, 2014, p. 113).

No livro Aprendendo a ser trabalhador, Paul Willis relata uma pes-
quisa que realizou nos anos 1970 com um grupo de adolescentes de 
classe operária em uma escola inglesa. Na ocasião, o estudioso perce-
beu que as estratégias adotadas por esses jovens para a resistência à 
dominação cotidiana pela cultura das elites acabaram sendo converti-
das em reprodução, pelos próprios adolescentes, de uma realidade que 
serviu para manter a ideologia da escola e da classe dominante vigente. 
Assim, a capacidade de criação e reelaboração existente no nível cultural 
tornou-se um espaço de mistificação e de reprodução (MOURA, 1990). 

A violência exercida contra os negros nesse processo de des-
legitimação identitária e social, embora em meio a processos dinâmi-
cos e ativos de resistência, pode gerar sofrimentos dos mais diversos 
matizes. Entre eles, encontram-se formas de conformismo e introjeção 
do ideal de branqueamento, sentimentos de culpa adquiridos pelo pro-
cesso de interiorização da ideia de responsabilidade por sua própria 
segregação, ódio, revolta, rancor, medo. Esses sofrimentos precisam 
encontrar espaços adequados para serem elaborados, e é necessário, 
para isso, reconhecer a existência do racismo, identificá-lo nas práticas 
cotidianas individuais, grupais e institucionais, e recusar as “fixações 
que criam as identidades como golpes de força sobre a possibilidade 
de ampla significação” (LOPES E MACEDO, 2011, p. 227). 
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Nesse aspecto, como produtora de sentidos diversos, ou seja, 
de diferença, a escola demanda uma atividade de significação inces-
sante para a desconstrução das enunciações produzidas pelos meca-
nismos da violência simbólica, que estabeleceram posturas racistas 
como compreensões verdadeiras e fixadas da realidade: “... só há su-
jeito quando há decisão, de modo que a possibilidade de surgimento 
do Outro no currículo está ligada à sua transformação em espaço em 
que os indivíduos se tornem sujeitos por meio de atos de criação” (LA-
CLAU e MOUFFE apud LOPES e MACEDO, 2011, p. 231/2).

Cabe, nesse ínterim, o estudo da criação e da evolução histórica 
da escola no Brasil, aliado à análise do percurso trilhado nesse âmbito 
para a inclusão das pessoas negras e de suas culturas e experiências no 
sistema educacional formal. Por esse caminho é possível compreender 
mais amplamente como o racismo foi sendo institucionalizado ao longo 
do desenvolvimento dessa organização, já que “...se não compreender-
mos melhor a história material da escola [...] estaremos condenados a 
permanecer prisioneiros das tradições e invenções que nos legaram e, 
portanto, de sua dinâmica mais produtiva” (SILVA, 1992, p. 65). 



Capítulo 5

PERÍODO PRÉ-ABOLIÇÃO

5
Período 

pré-abolição
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As décadas que precederam a promulgação da Lei Áurea coin-

cidem com o período de início da organização das instituições escola-

res públicas no Brasil, do ponto de vista jurídico. 

A escola primária foi concebida, no ordenamento legal e ad-

ministrativo da época, como forma de civilizar os grupos vistos pelas 

elites como impeditivos da coesão social do país por meio da homoge-

neização das características morais e culturais da população aos pa-

drões por elas desejados (VEIGA, 2008). Esse modelo de organização 

escolar era, portanto, destinado à população pobre. As crianças de fa-

mílias ricas geralmente eram educadas em suas residências, com pro-

fessores particulares contratados com recursos próprios. Sobre essa 

época, um historiador afirmou45, em 1889: “As crianças das classes 

razoavelmente abastadas não vão à escola pública porque seus pais 

têm, mais ou menos, o preconceito de cor ou porque temem, e com 

razão, pela moralidade de seus filhos” (ALMEIDA, 2000, p. 90).

Ainda assim, em diversos momentos do desenvolvimento da 

instrução pública e em variadas localidades, o acesso da população 

negra às instituições escolares foi negado. Um desses casos foi a 

Constituição Imperial de 1824, que previu a educação primária gratuita 

a todos os cidadãos (FERRARO, 2008). Essa determinação excluía os 

escravizados, já de partida, do acesso aos estabelecimentos oficiais 

de ensino, embora possibilitasse que a população negra liberta os fre-

quentasse (GARCIA, 2007; SILVA e ARAÚJO, 2005). Outro exemplo 

possível é a reforma da instrução primária realizada em 1837 na pro-

víncia do Rio de Janeiro,  que proibia a frequência à escola daqueles 

45 No livro ‘História da instrução pública no Brasil (1500-1889)’, de José Ricardo Pires de 
Almeida.
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que sofressem de moléstias contagiosas, dos escravos e dos pretos 
africanos, ainda que livres e libertos46.

Nesse período, portanto, a população pobre e negra era maioria 
apenas nas escolas primárias, sendo que em níveis mais elevados do 
ensino aponta-se, desde então, a predominância de pessoas brancas 
provenientes das elites da época (FONSECA, 2005; PILETTI, 1996; SIL-
VA, 1980a; SISS, 2003). 

Em 1854, foram aprovadas medidas de regulamentação do ensi-
no primário e secundário (GARCIA, 2007; SANTANA e MORAES, 2009; 
SILVA e ARAÚJO, 2005), tornando gratuitas, na Corte, as escolas pri-
mária e secundária, e a primeira delas obrigatória aos maiores de sete 
anos.47 O decreto (BRASIL, 1854), à semelhança da reforma da instrução 
primária de 1837, estabeleceu que os escravos não seriam admitidos 
nas escolas públicas do país, em nenhum dos níveis de ensino:

Art. 69. Não serão admitidos á matrícula, nem poderão frequen-
tar as escolas:

1º Os meninos que padecerem molestias contagiosas 

2º Os que não tiverem sido vaccinados 

3º Os escravos 

[...]

Art. 85. Não serão admittidos á matricula, nem poderão frequen-
tar o Collegio, os individuos nas condições do Art. 69.

46 A alforria de escravos, que gerava a condição de libertos, muitas vezes mantinha um es-
tado de exploração do trabalho semelhante ao da escravidão. Na modalidade de alforria 
condicional, por exemplo, a liberdade era concedida mediante obrigação do alforriado de 
servir seu dono até a morte deste. Além disso, até 1860, todas as alforrias eram revogáveis, 
podendo ser revertidas por um simples ato do proprietário. Por fim, “... a alforria funcionava 
também como um elemento de pressão ideológica sobre o escravo, que com a perspectiva 
de ganhar a liberdade poderia ter comportamento dócil, submisso, como forma de captar 
a benevolência, que porém podia não vir” (Fischer, 2018, p. 46).

47 Conjunto de medidas conhecido como Reforma Couto Ferraz.
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A escola brasileira foi construída, portanto, como espaço de forta-
lecimento das estruturas do poder estatal. A violência exercida sobre as 
crianças nessa organização, por meio de diversas práticas discrimina-
tórias e mecanismos de exclusão inscritos no seu cotidiano – tais como 
o isolamento, os apelidos depreciativos e xingamentos, a perseguição e 
até mesmo a violência física (VEIGA, 2008) – visava à imposição de uma 
cidadania nacional que negava a heterogeneidade das culturas popu-
lares e as experiências dos espaços domésticos populares, tidos como 
portadores de valores indesejáveis para o progresso do Brasil, sob um 
modelo eurocêntrico de sociedade e de ensino (VIDAL, 2003).

É importante pontuar que essa estrutura estava ainda longe de 
se tornar uma escola de massas. Ela atingia uma parcela pequena da 
população e do território do país, pois as unidades estavam concen-
tradas nos centros urbanos. Também enfrentava dificuldades financei-
ras e gerenciais (ARAÚJO, 2007). Ainda assim, boa parte dos negros 
libertos que tiveram algum tipo de acesso à educação formal o fizeram, 
nesse período, por meio delas (VEIGA, 2008). 

Cynthia Greive Veiga aponta que a inserção escolar dos estu-
dantes pobres, entretanto, era precária. Havia um explícito conflito entre 
as vivências sociais e comunitárias dessas crianças e o modelo de 
escola padronizado com base em experiências, conhecimentos e com-
portamentos consideradas cultos e desejáveis. Os métodos de ensino 
eram limitados, uma vez que estavam fundamentados, sobretudo, na 
memorização e em práticas agressivas como o castigo e a palmatória 
(VEIGA, 2008). Além disso, às crianças não eram garantidas as condi-
ções materiais mínimas de permanência e de dedicação aos estudos. 
As dificuldades eram inúmeras: falta de recursos para aquisição de 
itens como merenda, roupas e materiais escolares adequados, disper-
são da população pelo vasto território brasileiro, problemas de trans-
porte e locomoção, a solicitação constante da presença das famílias 
na escola, que era impossibilitada pelas circunstâncias profissionais 
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destas, e até mesmo a necessidade de trabalho das próprias crianças 
para a sobrevivência das famílias, que as impedia de ter constância nos 
estudos e frequência adequada às instituições escolares. Todos esses 
fatores levavam a uma forma de relacionar-se com a escola que era 
interpretada como desvalorização e desinteresse da população pobre 
em relação à escolarização. Os hábitos e comportamentos dos estu-
dantes pobres e de origem africana eram classificados como vadiação, 
vícios, falta de asseio, devassidões, entre outros termos, e vistos como 
inadequados ao ambiente escolar, por terem o potencial de influenciar, 
de forma maléfica, as ações de outras crianças (BARROS, 2005). 

Essas disparidades entre organizações escolares e famílias fi-
cam explícitas em elementos formais, como a estipulação, a partir de 
1835, por algumas províncias, de formas de fiscalização do trabalho 
das escolas, dos alunos e dos professores, ou a determinação de obri-
gatoriedade de frequência escolar e de mecanismos de punição às 
famílias que a descumprissem (CURY, 2000). 

Dessa maneira, sobredeterminavam-se relações raciais, cul-
turais, econômicas e políticas na constituição das identidades das 
crianças, por intermédio das relações sociais vividas na escola – “as 
identidades sociais não são previamente dadas, mas são instituídas 
por processos de diferenciação e integração sociais, processos articu-
latórios” (SALES JÚNIOR, 2006, p. 222). 

A crença na inferioridade dos povos vindos da África e de seus 
descendentes e a convicção de que os alunos deveriam adaptar-se 
aos métodos e práticas das escolas pois, caso não conseguissem, se-
riam considerados inaptos à aprendizagem, produzia, desde então, o 
fracasso escolar de crianças negras. Elas eram culpabilizadas por seu 
mau desempenho, interpretado ora como resultado da falta de vontade 
e esforço, ora como incapacidade inata de aprender. 
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No que diz respeito aos escravos, houve algumas práticas 
esporádicas de instrução, durante o Império. Há relatos (BARROS, 
2005; GARCIA, 2007; SILVA e ARAÚJO, 2005; VEIGA, 2008), por 
exemplo, de escolas particulares e de mestres que lecionavam nas 
fazendas, atendendo os escravizados com o objetivo de oferecer-
-lhes uma formação voltada para o desenvolvimento de trabalhos que 
dariam lucratividade aos senhores. 

Outros fatores importantes na conquista de instrução por alguns 
negros escravizados foram: a existência de organização da popula-
ção escrava em grupos voltados a evitar o isolamento imposto pelos 
senhores, nos quais se preservavam práticas culturais e religiosas, 
disseminava-se saberes e alfabetizava-se crianças, jovens e adultos; 
a instrução dada por padres que, embora muitas vezes objetivasse 
apenas a formação de novos cristãos, permitiu o letramento de alguns 
escravos; e a aprendizagem realizada de maneira informal, por meio 
da observação, pelas pessoas escravizadas, das aulas recebidas pe-
las sinhás-moças nas fazendas (GONÇALVES, 2000; PILETTI, 1996; 
SILVA e ARAÚJO, 2005; SOUZA, 2005). 

Existe a interpretação de que as elites rurais e políticas da época 
impediam o ingresso dos escravos na escola em razão de um possível 
temor de que esse acesso ultrapassasse os limites da instrução vol-
tada para o desempenho satisfatório das funções servis, e trouxesse-
-lhes o desejo de libertação (FONSECA, 2002). A síndrome do medo 
seria alimentada por uma série de revoltas e atos de resistência de 
pessoas escravizadas no Brasil, como a formação de quilombos ou 
a organização de grupos, nas senzalas, voltados à resistência cultu-
ral, à criação de uma língua comum e ao culto das religiões africanas 
(SAILLANT, 2010, SISS, 2003). Esse temor também decorreria de três 
fatos da conjuntura política internacional: a revolta dos escravos no 
Haiti (1791 a 1804), a guerra pela abolição do trabalho escravo nos 
Estados Unidos (1861 a 1865), e a campanha contra o tráfico de afri-
canos, promovida pela Inglaterra a partir do ano de 1807.
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Foi relevante a repercussão, no Brasil, da revolução dos escra-
vos no Haiti48. Ao entrarem em contato com as notícias desse evento 
histórico, os grupos escravizados em terras brasileiras o enxergaram 
como uma sinalização da possibilidade real de libertação do sistema 
escravista e de sua assunção como sujeitos (MOURA, 1988).

Documentos no arquivo brasileiro da época, elaborados por 
autoridades brasileiras e portuguesas, traziam referências permanen-
tes ao perigo representado pelo ideário da revolução haitiana e reco-
mendações para evitar e reprimir a sua divulgação. Outros documen-
tos, assinados pela classe senhorial baiana, faziam apelos ao rei por 
intervenções junto aos negros revoltosos, dado o estado de espírito 
desgastado desses senhores diante das insurgências de escravos. 
Essa apreensão era justificada pela quantidade de escravizados, que 
excedia em grande número, na cidade, o montante de pessoas livres, 
sobretudo brancas. Em 1824, Salvador contava uma população de 858 
mil negros e 192 mil brancos (MOURA, 1988).

Além disso, os proprietários de terras e o Estado enfrentavam 
grandes perdas patrimoniais com as fugas de pessoas escravizadas: 
os próprios escravos, que, mesmo sendo recuperados, perdiam seu 
valor de venda no mercado; a produção que deixava de ser realizada 
por essas mãos faltantes; a destruição de parte das lavouras pelos fu-
gitivos, como nos recorrentes incêndios, no Rio de Janeiro, a partir da 
década de 1870, apoiados pelos abolicionistas; e, por fim, os gastos 
com a captura de fugitivos (MOURA, 1988).

Ademais, os quilombos também produziam receios. Além da-
queles ligados à rebeldia e à insubmissão dos escravizados, havia o 
medo de que a economia comunitária desenvolvida nessas regiões se 
expandisse como modelo alternativo ao sistema escravista e latifundiá-
rio (MOURA, 1988). 

48 Moura (1988) faz essa afirmação com base nas análises do pesquisador Luiz R. B. Mott. 
Essa repercussão também é analisada por Paixão (2014).
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Conforme se intensificavam as revoltas escravas, leis repressi-
vas como o Código Criminal do Império, de 1830, foram sendo apro-
vadas e executadas com vistas à contenção da rebeldia negra (SALES 
JÚNIOR, 2006): 

... à medida que o sistema escravista sente o impacto dos es-
cravos, procura resguardar-se contra o uso do aparelho ideoló-
gico dos mesmos, como combustível capaz de dar-lhes os ele-
mentos subjetivos para que eles adquiram consciência da sua 
situação de oprimidos e discriminados (MOURA, 1988, p. 54).

Exemplar desse movimento de recrudescimento das legislações 
repressivas foi a Lei do Império nº 4, de 1835, que regulava a apli-
cação da pena de morte aos escravizados, uma resposta estatal ao 
crescimento de casos de assassinatos de proprietários de escravos 
(SALES JÚNIOR, 2006). Assim como nos dias atuais, “No Brasil, di-
fundir o medo do caos e da desordem serviu em diferentes momentos 
do período de escravidão para detonar estratégias de neutralização e 
disciplinamento das massas empobrecidas” (SANTOS, 2013a, p. 126).

A síndrome do medo e seus desdobramentos contribuíram, as-
sim, para expor o paradoxo do poder colonial que, ainda que se apre-
sentasse como absoluto e ilimitado,

... só pode ser garantido pelo reconhecimento do outro como 
aquele que se quer dominar. O massacre puro e simples do ou-
tro impede a ação do poder colonial, ele precisa do outro, que, 
dessa forma, funciona como uma lembrança de que a domina-
ção não é completa (absoluta e ilimitada). O colonialismo tem 
que conviver sempre com o outro aterrorizante que é a condição 
de sua dominação e isso envolve uma negociação. Ainda que 
essa negociação se faça em condições claras de assimetria de 
poder, ela expõe a insuficiência dos sistemas de significação e 
representação da cultura global, mostra que ela não é capaz da 
fixação absoluta que busca. Há sempre um espaço para o hibri-
dismo, para a irrupção de sentidos que não podem ser fixados 
pelo controle colonial (LOPES e MACEDO, 2011, p. 213).
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O status atribuído ao escravo nessa época, de “[...] mercadoria, 
idêntica àquela a qual ele próprio produzia [...] socialmente coisificado” 
(MOURA, 1994, p. 25), como apontado por Ahyas Siss, não levava a 
enxergá-lo como portador de cidadania, de direitos ou de capacidade 
organizativa (SISS, 2003). Por isso, também é possível relacionar o im-
pedimento de acesso da população escravizada à instituição escolar a 
fatores como49 o desinteresse dos proprietários de escravos em dispen-
sá-los do trabalho produtivo para receberem instrução, visto que esta 
não era necessária, na maioria das vezes, para a manutenção das ati-
vidades rurais da época e, portanto, para o seu lucro (BARROS, 2005).

Em 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que tornava livres 
os filhos e filhas de mulheres escravizadas nascidos a partir de então. 
Essa legislação determinava que as crianças permanecessem com 
seus genitores até os oito anos de idade. Depois disso, os proprietários 
de seus pais poderiam entregá-las às instituições estatais, onde seriam 
instruídas em troca de uma indenização, ou mantê-las sob tutela até 
os vinte e um anos. Nesse caso, seriam responsabilizados por sua 
criação – e não pela sua instrução, o que os liberava do ônus da es-
colarização dessas crianças –, e poderiam utilizar gratuitamente seus 
serviços (GONÇALVES, 2000). 

As discussões e ações políticas relacionadas a essa lei foram 
iniciadas no final da década de 1860 e prosseguiram até 1879, ano 
em que as primeiras crianças nascidas sob sua vigência completariam 
oito anos de idade e no qual, portanto, os senhores deveriam tomar a 
decisão de entregá-las ou não ao Estado. Esses debates e iniciativas 
giraram em torno das estratégias que o Estado criaria para responsa-
bilizar-se pela educação das crianças que a ele fossem entregues, e 
os discursos da época enfatizavam a necessidade de uma educação 
moral, religiosa e profissional (BARROS, 2005; FONSECA, 2001; FON-
SECA, 2008; GONÇALVES e SILVA, 2000).

49 Na essência, a situação do escravo permanece igual (propriedade, coisa). Modificam-se 
apenas as táticas de controle de sua rebeldia (MOURA, 1988).
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Para tanto, foi estimulada a criação de associações de caráter 
filantrópico ou industrial, como colônias orfanológicas e asilos agríco-
las, por meio, por exemplo, do repasse de verbas e de terras para algu-
mas delas, que assumiriam a educação das crianças, com a intenção 
declarada de combater seu atraso e suas más inclinações. Isso seria 
realizado retirando-as das formas de educação contidas no cotidiano 
e nos espaços privados e passando a educá-las em instituições, sob 
os padrões culturais da elite como modelo de sociedade. Essas ações 
permitiriam que as relações hierárquicas de poder se mantivessem, 
ao máximo possível, intocadas, com a permanência da população ne-
gra nas posições subalternas, na dependência dos proprietários rurais 
(FONSECA, 2001; SANTANA e MORAES, 2009). 

No entanto, segundo dados do Relatório do Ministro da Agricultu-
ra, de 1885, das quase 404 mil crianças nessas condições, até o ano de 
1885, apenas 113 haviam sido entregues ao Estado. Era mais vantajoso 
para os senhores mantê-las sob sua tutela, usando o seu trabalho de 
forma gratuita, sob o pretexto de recompensa pelos gastos tidos com 
sua criação. Considera-se que essa prática contribuiu significativamente 
para a imobilidade ou dificuldade de ascensão social em que se mante-
ria grande parcela dos negros e negras a partir da abolição da escravi-
dão no Brasil (FONSECA, 2001; GONÇALVES e SILVA, 2000).

As instituições criadas com o objetivo de abrigar e criar essas 
crianças acabaram sendo destinadas ao acolhimento de órfãos e da 
infância desamparada. Nelas, os alunos recebiam instrução elementar, 
moral e religiosa, além de uma profissionalização, geralmente voltada 
para as atividades agrícolas, em troca do uso gratuito de seu trabalho. 

Em 1878, um decreto permitiu a matrícula de negros libertos 
maiores de quatorze anos nos cursos noturnos (DOMINGUES, 2009; 
SANTANA e MORAES, 2009). No ano seguinte, com a reforma do En-
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sino Primário e Secundário de Leôncio Carvalho50, instituiu-se a obri-
gatoriedade do ensino dos sete aos quatorze anos e caiu o veto que 
proibia a frequência dos escravos nas escolas públicas. Com isso, 
alguns escravizados passaram a frequentar escolas profissionais e, a 
partir daí, tornaram-se aptos a promover o letramento de outros negros 
em espaços informais, o que se configurou em mais uma das formas de 
acesso de pessoas negras ao conhecimento escolar primário antes que 
a escravidão fosse legalmente extinta (GONÇALVES e SILVA, 2000).

50 Nome dado em referência ao ministro que defendia a adoção da educação de adultos, dos 
cursos noturnos e da autorização de frequência à escola pelos escravos.
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A decisão de eliminar o regime escravocrata brasileiro, levada a 
cabo em 1888, ano imediatamente anterior à instituição do sistema po-
lítico republicano no país, não foi acompanhada por medidas eficientes 
para viabilizar ao ex-escravo uma participação satisfatória na socie-
dade produtiva e política da época. Aníbal Quijano (2005) demonstra, 
nesse sentido, que os processos de libertação de escravizados e de 
independência nacional dos países latino-americanos constituíram-se 
em uma rearticulação da colonialidade do poder sob novas bases ins-
titucionais, em que interesses nacionais afirmados estavam subordina-
dos aos interesses dominantes da burguesia internacional.

Assim, com o fim do trabalho escravo no Brasil, as instituições 
passaram a reinserir as relações sociais do sistema escravista em suas 
organizações, a partir de instrumentos como autoritarismo, paternalis-
mo, patrimonialismo, patriarcalismo, concentração fundiária e racismo 
(SALES JÚNIOR, 2006). Silvio de Almeida enfatiza, a esse respeito, 
que “os projetos nacionais no Brasil desde a implantação da Primeira 
República caminharam no sentido de institucionalizar o racismo, tor-
nando-o parte do imaginário nacional” (ALMEIDA, 2019, p. 71).

Já nas primeiras décadas da experiência republicana brasileira 
foram impostos limites ao exercício da cidadania pela população ne-
gra. Isso se deu, entre outras estratégias, pela negação de suas práti-
cas culturais, a exemplo da criminalização da capoeira em 1907 ou da 
ininterrupta invasão de terreiros e apreensão ou destruição de objetos 
sagrados dos cultos religiosos de matriz africana por forças policiais. 
Também se manifestou na desconsideração, nos dados e pesquisas 
oficiais, de indicadores relacionados às pessoas negras, e na destrui-
ção de documentos relacionados à escravidão, quando, também em 
1907, o ministro da Fazenda Rui Barbosa ordenou a queima de arqui-
vos históricos referentes ao comércio de escravos e à escravidão em 
geral, sob a justificativa de impedir os ex-senhores de escravos de 
exigir indenizações pela libertação do que era considerado sua pro-
priedade servil (BARBOSA, 1988; SALES JÚNIOR, 2006). 
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Por fim, as limitações aos ex-escravos também foram de ordem 
política, com a proibição do voto aos analfabetos, e econômica, com 
a substituição dessa população, no trabalho, por imigrantes europeus. 
Isso contribuiu para sua miséria e exclusão social, agravadas pelos 
ideários e práticas racistas, eugenistas e de branqueamento, reforça-
das, mais tarde, pelo mito da democracia racial (ARAÚJO, 2007; DO-
MINGUES, 2009; GUIMARÃES, 1999; SISS, 2003):

A eugenia é um ideário que surgiu na Inglaterra no final do sé-
culo XIX. Baseada na teoria de seleção natural das espécies, de Dar-
win, ela pretendia operar o que considerava um melhoramento da raça 
humana, por meios biológicos (CABECINHAS, 2010), relacionando a 
ascensão e declínio das nações a fatores hereditários (ROCHA, 2011). 

Essas ideias chegaram ao Brasil nos primeiros anos do século 
XX, atraindo principalmente a atenção de médicos, que as associavam 
à possibilidade de controle das condições precárias de saúde, higiene 
e sanitarismo da população pobre, mas também de outros setores da 
intelectualidade brasileira, como biólogos, jornalistas, escritores, depu-
tados e professores (SCHNEIDER e MEGLHIORATTI, 2012).

A família e a escola foram instâncias privilegiadas pelo movimento 
eugênico no Brasil. Na área da Educação, essa influência foi explicitada 
na Constituição Federal de 1934, quando, no artigo 138, em que eram 
relacionadas às atribuições do Estado, foi incluída a função de estimular 
a educação eugênica. A escola foi um dos espaços considerados como 
potenciais disseminadores de doenças e desordem, juntamente com, 
por exemplo, as prisões e fábricas (BERNARDES, 2013). 

Assim, se instituíram nas organizações escolares algumas 
práticas de saúde moral, como a exigência do uso de uniformes, a 
desvinculação em relação ao ambiente externo e familiar, a decisão 
médica sobre a admissão de professores e funcionários – o esforço, 
enfim, de criar uma consciência eugênica, especialmente por meio 
de práticas de educação física e moral, baseadas em padrões esté-
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ticos europeus, para incentivar mudanças comportamentais. Espe-
rava-se que essas transformações promovessem o aperfeiçoamento 
das boas habilidades e aptidões que se entendiam como inatas em 
determinados organismos, impedindo que estes se misturassem aos 
degenerados, ou seja, às pessoas provenientes de raças e classes 
sociais julgadas inferiores. Segundo a Sociedade Eugênica de São 
Paulo, fundada em 1918, consideravam-se inaptos as pessoas defi-
cientes, os criminosos, os alcoólatras, os sifilíticos, os dependentes 
químicos e os grupos negros e mestiços (BERNARDES, 2013). 

No espaço escolar permaneceu, sob tais premissas, o racismo 
que fizera parte do seu nascimento. A presença de pessoas negras na 
escola foi recusada indiretamente, por meio do estímulo à desistência, 
da estigmatização e da violência, ou por medidas legislativas como 
a Reforma Rivadávia Correia. Implantada em 1911, ela determinou a 
realização de exames admissionais e a cobrança de taxas nas escolas, 
impossibilitando o ingresso de grandes parcelas da população pobre 
nas instituições oficiais de ensino (GARCIA, 2007). Geraldo da Silva e 
Márcia Araújo (2005) demonstram que a escola tornou-se, então, com 
poucas exceções, um privilégio das elites para sua manutenção no 
poder: “Para a escola pública deixar de ser indigente, foi necessário 
que também a sua clientela fosse outra – crianças de famílias de “boa 
procedência” (VEIGA, 2008, p. 514).

Com o avanço do nazismo e de suas consequências, o ideário 
eugênico foi aos poucos perdendo sua credibilidade, sem que, entre-
tanto, as marcas de sua atuação nas instituições se apagassem por 
completo. A eugenia é um suporte do racismo ainda na atualidade, 
pois as práticas por ela instituídas alicerçam a exclusão de pessoas 
negras e pobres dentro da organização escolar até os dias de hoje 
(BERNARDES, 2013).

Foi nesse contexto histórico que intelectuais negros iniciaram 
sua militância pelos direitos da população negra, em lutas nas quais 
a educação apareceria sempre como uma reivindicação prioritária, 
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central. Surgiram os primeiros grupos do movimento negro brasilei-
ro, que, ainda sem um projeto ideológico e político mais amplo, eram 
conhecidos, à época, como movimento associativo dos homens de 
cor (DOMINGUES, 2009). Eles se reuniam em espaços como clubes 
esportivos, entidades beneficentes, grêmios literários, centros cívicos, 
jornais e organizações políticas. Mesclavam iniciativas educacionais 
com aquelas de assistência social, jurídica, médica, além de campa-
nhas eleitorais, publicação de jornais e outras atividades. Atuavam na 
conscientização da população negra sobre a necessidade de educa-
ção e de mobilização social (GONÇALVES, 2000). Desenvolviam ações 
culturais e procuravam preencher as lacunas educacionais deixadas 
pelo poder público por meio da criação de suas próprias escolas, foca-
das, essencialmente, na alfabetização, que era vista como uma marca 
distintiva, como uma forma de deciframento do mundo e como um 
meio de ascensão social e mudança de status (DOMINGUES, 2009). 

Essas instituições escolares não oficiais costumavam ficar aber-
tas por alguns poucos anos e depois fechar suas portas por falta de 
recursos. Em decorrência dessa dinâmica de abertura e fechamento 
constantes das escolas mantidas pelas associações de homens de 
cor, a escolarização de muitos negros e negras era interrompida e re-
tomada várias vezes e, portanto, somente foi possível de forma frag-
mentada (DOMINGUES, 2009).

Nos registros das atividades das entidades negras do período 
aparecia, principalmente a partir dos anos 1920, o entusiasmo pela 
educação dos negros, vista como forma de superação da suposta infe-
rioridade dessa população. Essa abordagem coincidiu com um perío-
do de diminuição da migração europeia para o Brasil e a consequente 
entrada de trabalhadores negros na indústria (SISS, 2003).

O ensino profissionalizante paulista51, nesse ínterim, possibilitou 
a escolarização de um pequeno grupo de negros cujo sucesso no ca-

51 Cujas escolas foram criadas a partir do Decreto 7.556, de 1909 (BRASIL, 1909).
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minho intelectual foi importante bandeira de resistência, e base para 
que os movimentos negros se fortalecessem com a reorganização de 
suas reivindicações sociais (GARCIA, 2007). Eles puderam se capa-
citar para difundir suas ideias e buscar visibilizar-se politicamente por 
meio de demonstrações públicas de conscientização, protesto, união 
e integração social (SILVA e ARAÚJO, 2005). 

Essas práticas foram contemporâneas à retomada do otimis-
mo pedagógico no pensamento educacional brasileiro, pela crença 
na educação como forma de alcançar o progresso e de superar o 
atraso econômico do país (SISS, 2003). Esse olhar se deu sob a in-
fluência do ideário da Escola Nova, um movimento de renovação das 
práticas pedagógicas surgido nos Estados Unidos e Europa, e que 
adquiriu bastante representatividade no Brasil. Trouxe para o país o 
impulso à profissionalização de professores e outros especialistas 
do campo educacional, bem como importantes inovações metodoló-
gicas (NUNES, 1992), propondo o reconhecimento da criança como 
ser não fragmentado e a vivência democrática nas relações humanas 
no interior da instituição escolar, embora em poucos casos essas prá-
ticas tenham se alinhado a um questionamento das desigualdades 
sociais (HILSDORF, 2006; SISS, 2003). 

Assim, essa nova perspectiva dos intelectuais da área de Edu-
cação não recaía sobre o tema da escolarização de negros e negras 
em sua especificidade. Da mesma maneira, as análises da época a 
respeito do cenário educacional nacional, a exemplo daquelas reali-
zadas durante as três grandes Conferências Nacionais de Educação 
ocorridas em Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo pela Associação 
Brasileira de Educação52, não se debruçavam sobre nenhuma questão 
ligada à população negra (SISS, 2003).

52 Instituição fundada em 1924 por educadores e intelectuais influentes no cenário político 
e educacional nacional, como Lourenço Filho, Pascoal Leme e Anísio Teixeira. Segundo 
Dávila (2006) e Schneider e Meglhioratti (2012), este último sofreu forte influência do pen-
samento eugênico em suas propostas educacionais. 
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A escultura Estátua do Trabalhador Brasileiro foi criada por Celso 
Antonio de Menezes em 1945 para o edifício do Ministério do Trabalho, 
de onde foi retirada pouco tempo depois em decorrência da polêmica 
que se instalou em torno da imagem estética que o escultor concebeu 
para o que seria o modelo de trabalhador do país (SANTOS, 2013a). 

Longe das ideologias de embranquecimento vigentes, em que a 
miscigenação era valorizada apenas como uma etapa para que o povo 
brasileiro viesse a se tornar branco, o artista construiu uma estátua de 
um homem com feições mulatas e padrão corporal distante daqueles 
idealizados pelo pensamento europeu importado pelo Brasil.

A mentalidade que conduziu à decisão de retirada da obra do 
prédio público foi dominante na década de 1930 adiante, sobretudo a 
partir dos incentivos do Estado Novo para a adoção da concepção de 
uma nacionalidade coesa e as coibições desse governo às manifesta-
ções que destoassem desse ideário.

Também nos anos 1930 surgiram as primeiras organizações 
negras com reivindicações políticas mais deliberadas. Dentre as as-
sociações dessa época, destaca-se a Frente Negra Brasileira (FNB)53, 
que foi a que teve maior grau de estruturação e atingiu maior número 
de adeptos54, tendo expandido sua atuação da cidade de São Paulo 
para o interior e para diversos Estados da Federação. Essa organiza-
ção se tornou um partido político55 durante um curto período anterior à 
instituição do Estado Novo (DOMINGUES, 2007; DOMINGUES, 2009; 
MUNANGA, 1996; SISS, 2003).

A entidade tinha por objetivo promover uma educação política, 
compreendendo-a como formação cultural, moral e institucional (al-
fabetização ou escolarização), com vistas a superar o atraso socioe-

53  Existente de 1931 a 1937.
54  Em torno de cem mil militantes.
55  Partido Patronovista, existente por três meses. 
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conômico do negro e promover a participação dessa população no 
cenário político, bem como propiciar o debate em torno dos temas de 
seu interesse (RODRIGUES, 2003). 

A mesma visão de educação era adotada pelos jornais publica-
dos pela militância negra do período, que cobravam dos pais e mães 
a matrícula das crianças nas escolas, associando o problema da baixa 
escolarização da população negra, entre outros fatores, à sua própria 
desmobilização (ARAÚJO, 2007; DOMINGUES, 2009).

Essa postura política foi informada pela prática de desrespon-
sabilização do Estado diante dos problemas sociais (SILVA e ARAÚJO, 
2005; SISS, 2003), abraçada pelo liberalismo político e ligada, no plano 
ideológico, ao mito da democracia racial e à crença na meritocracia, 
pela qual a mobilidade social dos sujeitos dependeria exclusivamente 
do seu esforço individual, numa sociedade aberta cujos benefícios to-
dos poderiam desfrutar com chances iguais. Assim, não seriam neces-
sárias ações específicas para atender às necessidades e demandas 
da população negra (GONÇALVES e SILVA; 2000, SISS, 2003). 

Foi nesse cenário que a Constituição de 1934 tornou a educa-
ção escolar obrigatória sem determinar que ela fosse realizada em ins-
tituições escolares oficiais (CURY, 2000; FERRARO, 2008), e não por-
tando nenhum conteúdo especificamente relacionado à escolarização 
de negros e negras, ou seja, sem medidas que garantissem o direito à 
escola para esse grupo de crianças. 

A Frente Negra Brasileira, buscando suprir essa ausência esta-
tal, ofereceu turmas de alfabetização e curso primário, além da cha-
mada Formação Social – algumas conferências não regulares sobre 
questões históricas e sociais, atualidades e moral e cívica. Manteve 
uma escola de 1934 a 1937, que cumpriu o programa oficial de en-
sino da época, arcando com despesas de materiais, equipamentos 
e espaço físico. Também se responsabilizou pela remuneração das 
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professoras normalistas que recebeu, nomeadas pela Secretaria dos 
Negócios da Educação e da Saúde Pública no Estado de São Paulo 
para atuarem nas escolas isoladas56 como um incentivo dado pelo go-
verno para suprir a demanda por educação (DOMINGUES, 2009), visto 
que os Grupos Escolares oficiais do Estado atingiam, à época, menos 
da metade da população em idade escolar (ARAÚJO, 2007).

Assim, o movimento negro se posicionava politicamente57 e se 
mobilizava em torno de questões que eram de interesse nacional, rei-
vindicações de outros grupos organizados na luta por direitos no cam-
po educacional (CURY, 2000; DIAS, 2005). Assumia, em sua esfera de 
atuação, o papel do Estado, procurando suprir a sua deficiência na 
promoção da educação escolar da população (GONÇALVES e SILVA, 
2000; KRAUSS e ROSA, 2010):

[...] as formas como os negros militantes buscaram reagir à pre-
cária situação educacional de seu grupo étnico exigiu deles um 
compromisso pessoal, de engajamento direto para resolver um 
problema que não era exclusivamente dos negros, mas era um 
problema nacional (GONÇALVES e SILVA, 2000, p. 145). 

A Frente Negra Brasileira acreditava na integração do negro à 
sociedade por meio de uma formação escolar que o vinculava à cultura 
das elites brancas do país, tida como superior (MUNANGA, 1996):

[...] procuram em grande parte [os não-brancos em geral e o 
negro em particular] fugir simbolicamente do seu ser étnico e 
social, e da sua concretude étnica para uma realidade simbóli-
ca, objetivando reconstituir o seu ser através do outro, ou seja 
da concretude do dominador (MOURA, 1994, p. 155).

56 Escolas criadas a partir das reivindicações da população e com aprovação das autorida-
des locais (ARAÚJO, 2007).

57 É importante pontuar que esse posicionamento político não tinha um caráter antirracista; ao 
contrário, inspirava-se em ideais fascistas (DOMINGUES, 2007). Segundo Moura (1994), o 
próprio lema do partido político fundado pela Frente Negra Brasileira – Deus, Pátria, Família 
e Raça – inspirava-se no slogan da Ação Integralista Brasileira – Deus, Pátria e Família. 
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Além das associações negras, no início da fase republicana, a 
instrução de negros e negras também foi promovida por instituições re-
ligiosas, asilos de órfãos, escolas particulares e escolas de quilombos. 
Houve, ainda, a frequência dessas crianças à rede pública de ensino, 
embora, pela ausência de estatísticas relacionadas ao pertencimen-
to racial dos estudantes dessas escolas, não seja possível afirmar a 
quantidade deles (ARAÚJO, 2007).

A partir da instituição do Estado Novo, em 1937, as decisões e 
ações do ramo educacional passaram a ser centralizadas pelo Minis-
tério da Educação e Saúde, que, junto a um aparelho burocrático-ad-
ministrativo desse setor, formado por diversos conselhos, comissões 
e institutos (HILSDORF, 2006; SILVA, 1980b), buscou “homogeneizar 
conteúdos, métodos, tempos e espaços escolares” (VIDAL, 2003, p. 
60), no intuito de promover, por meio da educação escolar, valores rela-
tivos à família, à religião, ao trabalho e à pátria, que dariam sustentação 
ao regime político então implantado (HILSDORF, 2006).

Nesse modelo, desejava-se uma escola na qual fosse possível 
fazer a modelagem de um cidadão padronizado, ordeiro, disciplinado, 
que colaboraria para a regeneração e higienização das famílias e de 
seus hábitos, considerados inadequados à coesão social, à obediên-
cia a um órgão central, à segurança nacional e ao fortalecimento da 
pátria (DUARTE, 2000; SILVA, 1980b; SILVA, 1980c). 

Nesse ideário não havia, dessa maneira, espaço para ações es-
pecificamente direcionadas a qualquer grupo racial, que eram consi-
deradas separatistas e antinacionalistas. Entretanto, em 1945 foi apro-
vado um decreto-lei58 que afirmava, em seu segundo artigo:

Atender-se-á, na admissão dos imigrantes, à necessidade de 
preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as 

58 Revogado apenas em 1980.
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características mais convenientes da sua ascendência européia, 
assim como a defesa do trabalhador nacional (BRASIL, 1945).

Aliado à propagação, pelo regime político varguista, da ideia do 
povo mestiço como representação nacional e caminho para o embran-
quecimento da população, seu embasamento autoritário e combativo 
às organizações políticas livres acarretou a extinção de grande parte 
das entidades representativas do negro:

A concepção ‘estatista’ do populismo varguista busca fazer 
com que as classes ou grupos acreditem que o Estado conden-
se os valores populares nacionais, conciliando os interesses de 
todos e arbitrando seus conflitos. A cultura brasileira se tornou 
o grande espaço de integração subordinada do negro. Primei-
ramente, não é toda e qualquer forma ou expressão cultural, 
mas, sobretudo, a cultura popular ou não-erudita, em especial, 
as formas que se utilizam de expressão não-verbal, como as 
artes plásticas, a dança e a música. Essa forma de integração 
foi reforçada pela participação do negro em esportes importan-
tes para a cultura e identidade nacionais como o futebol. Estes 
processos permitiram valorizar a contribuição do componente 
negro para a cultura nacional, mas fechando o acesso a formas 
de discurso verbal próprias aos espaços públicos de delibe-
ração e intervenções políticas (SALES JÚNIOR, 2006, p. 174).

O Decreto-lei 37, de 1937 (BRASIL, 1937), ao dissolver os parti-
dos políticos existentes e proibir a criação de novos, acabou por inibir 
boa parte das atividades associativas com algum caráter político. Alguns 
grupos negros sobreviveram e outros até nasceram no período, mas 
com uma atuação não imbuída de caráter questionador ou reivindicató-
rio (DOMINGUES, 2007; DOMINGUES, 2009). E, dessa maneira, as ini-
ciativas educacionais realizadas por essas organizações negras foram 
suspensas, e o acesso à escolarização por esse meio ficou impedido.

Foi somente no final do Estado Novo, conforme descrito por 
Petrônio Domingues, que os movimentos sociais negros começaram 
a retomar sua atuação de forma mais ampla. Mantendo a educação 
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como prioridade de suas reivindicações, voltaram a oferecer escolas 
básicas, que continuaram sendo seu principal foco de intervenção. 
Também passaram a se preocupar, embora de forma embrionária, com 
a cobrança de provisão de educação escolar gratuita pelo Estado, com 
o acesso de negros ao ensino superior e com a permanência deles nos 
estabelecimentos de ensino, em todos os níveis educacionais. Foram 
pensadas, no âmbito desses movimentos sociais, as primeiras uni-
versidades afro-brasileiras. Os diversos grupos existentes mantiveram 
bibliotecas, atividades artísticas e desportivas. Viam a escolarização 
como meio de acesso ao mercado de trabalho e ao mundo da cida-
dania, principalmente porque ela possibilitava votar e candidatar-se a 
qualquer cargo provido por eleições populares.

Dezenas de instituições negras surgiram nesse contexto de re-
tomada de direitos políticos e de construção de uma nova Carta Cons-
titucional, sendo que duas delas tiveram destaque.

A primeira, a União dos Homens de Cor, fundada em 1943, em 
Porto Alegre, abriu cerca de dez sucursais no interior e em diversos Es-
tados brasileiros, e atingiu um alto número de associados, em torno dos 
duzentos e oitenta mil (DOMINGUES, 2007). A entidade atuava, entre ou-
tras iniciativas, no campo educacional, com atividades de alfabetização 
e a criação de uma escola, mas principalmente por meio de reivindica-
ções de que, enquanto o ensino público não fosse gratuito, os estudan-
tes negros fossem admitidos nos estabelecimentos de ensino superior, 
inclusive militares, como pensionistas do Estado (DOMINGUES, 2009).

Outro grupo representativo do período foi o Teatro Experimental 
do Negro (TEN), criado no Rio de Janeiro em 1944 pelo intelectual 
Abdias do Nascimento. Esse coletivo mantinha um grupo teatral, um 
centro de pesquisa e um museu, e realizava publicações, conferências 
e congressos (DOMINGUES, 2007; DOMINGUES, 2009). Suas ações 
tinham como objetivo a promoção pública dos valores da cultura ne-
gra e o combate ao preconceito racial escondido sob as máscaras de 
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democracia racial. Foi nessa perspectiva que o grupo projetou uma 
legislação antidiscriminatória para o país, propôs a luta pelo provimen-
to do ensino para a população negra pelo Estado como dever deste 
e direito do cidadão, acusou publicamente instituições escolares que 
não aceitavam alunos e alunas negras, e inaugurou as denúncias aos 
preconceitos raciais em livros infantis e didáticos. Também realizou crí-
ticas ao currículo de orientação eurocêntrica (DOMINGUES, 2009), no 
sentido de combater a distorção da história oficial pela ausência, em 
suas narrativas, do segmento negro e de suas formas de resistência. 

O eurocentrismo, uma concepção que surgiu nas filosofias li-
gadas ao colonialismo dos séculos XVIII e XIX, veicula a superioridade 
da Europa do ponto de vista econômico, social, cultural e religioso. 
Enrique Dussel explica o conceito como uma construção ideológica 
europeia, voltada a manter sua autoproclamada superioridade como 
civilização, imposta por meio das relações coloniais, técnica, militar, 
econômica e epistemologicamente, prejudicando assim outras formas 
de enxergar o mundo, de produzir saberes, de transmitir o conheci-
mento, de pensar (SOTO, 2012). Estudiosos ligados à tradição deco-
lonial vinculam esse ideário, ainda, à expansão do capitalismo como 
modo de produção global (OLIVEIRA, 2021).

O eurocentrismo influenciou o pensamento historiográfico por 
dificultar a visão de progressos na história da continente africano, dada 
a concepção de sua subalternidade em relação à Europa (ASANTE, 
2017; BARBOSA, 2008). Molefi Kete Asante (2017) demonstra, nesse 
sentido, que o conjunto de produções sobre a África, desde os escritos 
de Hegel sobre sua a-istoricidade até aquelas gestadas entre as últimas 
décadas do século XIX e meados do século XX, contêm métodos inade-
quados, equívocos, lacunas, pré-noções e preconceitos decorrentes de 
sua racionalidade predominantemente hegemônico-ideológica. A dis-
seminação da ideia da África como um continente pulverizado em uma 
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infinidade de unidades de tribos e grupos etnoculturais, por exemplo, 
reforça o mito da missão civilizadora dos países europeus na região.

Essas concepções começaram a enfraquecer após o desenro-
lar de duas guerras mundiais que colocaram em xeque a imagem po-
sitiva da Europa e de seus valores (CABECINHAS, 2010; SOTO, 2012). 

Em torno de 1950 nasceu um movimento de renovação da his-
toriografia, marcado pela criação da Societé Africaine de Culture, que 
se dedicou à elaboração de uma História da África descolonizada, 
com investigações que buscaram compreender elementos de uma 
identidade cultural heterogênea abalada pelo colonialismo (HER-
NANDEZ, 2008). Assim, permitiu-se a investigação e divulgação da 
História da África pelos próprios povos desse continente, de forma 
crítica e autônoma, gerando o crescimento do interesse por ela em 
todo o mundo (BARBOSA, 2008).59 

No entanto, esse pensamento renovado enfrentou dificuldades 
para atingir de forma plena a escola, seu currículo, seus materiais didáti-
cos e suas práticas (BRANDÃO, 2004; FERNANDES, 2005). Um exemplo 
da resistência às inovações na historiografia brasileira é a repressão so-
frida pelos intelectuais envolvidos na produção da coleção História Nova 
do Brasil, como parte do programa de reformas de base da presidência 
de João Goulart (1961-1964). No regime militar, os livros foram proibidos 
e apreendidos, por serem considerados subversivos, com apoio do Ins-
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e do Conselho Nacional 
de Cultura. Joel Rufino dos Santos, um dos autores da série e militante 
contra a discriminação racial, foi preso e exilado (SANTOS, 2013b).

59 Essas novas interpretações historiográficas chegaram no Brasil a partir de 1987, com o livro 
‘Fluxo e refluxo: do tráfico de escravos entre o Golfo de Benin, a Bahia de Todos os Santos’, 
de Pierre Verger, publicado pela primeira vez na França em 1968 (FONSECA, 2008). 



S U M Á R I O 120Sumário

Em 1945, a partir de uma Convenção realizada pelas organi-
zações do movimento negro60, foi lançado o Manifesto de Defesa da 
Democracia, um texto que continha as reivindicações desses grupos 
para a nova Constituição que estava sendo elaborada, no sentido de 
que a Carta promovesse a explicitação do caráter multirracial da socie-
dade brasileira (GONÇALVES e SILVA, 2000; SISS, 2003). No entanto, a 
proposta não teve apoio parlamentar e não foi contemplada na Consti-
tuição de 1946, por ausência de fatos concretos (NASCIMENTO, 2016, 
p. 97-98).61 e por entender-se que essas reivindicações feriam o senti-
do mais amplo da democracia ao reivindicar direitos especificamente 
voltados à população negra (GONÇALVES e SILVA, 2000).

Essas propostas já continham o teor político de defesa do direito 
à especificidade em relação aos interesses hegemônicos, que surgira 
como decorrência do reconhecimento das violências cometidas contra 
grupos étnicos na Segunda Guerra Mundial. Advogavam, assim, pela 
necessidade de compensação das desigualdades sociais geradas his-
toricamente entre as parcelas negra e branca da população brasileira, 
que, mais a frente, ainda sob polêmicas, informaria as políticas de ações 
afirmativas para negros e negras na Educação e em outras áreas. 

Apesar, portanto, da confiança nas possibilidades de liberta-
ção e ascensão social por meio da educação, militantes e intelectuais 
negros logo compreenderam que a escola também servia como meio 
para perpetuar as desigualdades sociais e raciais em seu cotidiano, 
pelas práticas discriminatórias e pelos currículos que ignoravam ou 
estigmatizavam a parcela negra da população, e que inferiorizavam 
os negros e a África.

60 A convenção contou com a participação de quinhentos militantes e representantes dessas 
organizações em todo o país.

61 A propositura, de autoria do senador Hamilton Nogueira, foi aprovada posteriormente, em 
1951, como a lei Afonso Arinos.
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Foi a partir dessas constatações que os grupos negros organiza-
dos passaram a reivindicar, junto ao poder público, a inclusão da História 
da África e dos africanos, da luta dos negros no Brasil e da sua partici-
pação na formação da sociedade e da cultura brasileira nos programas 
escolares. Essas propostas aparecem já em 1950, na declaração resul-
tante dos debates do I Congresso do Negro Brasileiro, promovido pelo 
Teatro Experimental Negro, no Rio de Janeiro (SISS, 2003).

Também a partir do ano de 1950, uma pesquisa62 financiada 
pela UNESCO, que tinha por objetivo desconstruir ideologias e teorias 
racistas em que o nazifascismo se baseara, voltou-se para o Brasil com 
a intenção de mostrar, na experiência do país, um exemplo de convi-
vência pacífica entre os diferentes. Obteve, no entanto, um resultado 
inesperado, que começou a contradizer e desconstruir a teoria da de-
mocracia racial63, ao evidenciar a gigantesca desigualdade econômica 
e social entre brancos e negros no país e demonstrar que essa ideia 
de convivência pacífica minava as condições de luta política da popu-
lação negra (XAVIER, 2003).

Foi no âmbito dessas investigações, por exemplo, que os pesqui-
sadores Thales de Azevedo e René Ribeiro comprovaram as premissas 
racistas das teorias, respectivamente, das chamadas Escola da Bahia 
(do médico Nina Rodrigues) e Escola do Recife (cujos nomes mais emi-
nentes foram Tobias Barreto e Silvio Romero). Ambas eram baseadas 

62 Os estudos mais divulgados nesse contexto foram os de Florestan Fernandes, Octávio 
Ianni, Fernando Henrique Cardoso e Oracy Nogueira (CAVALLEIRO, 2000). Foi no âmbito 
dessas pesquisas que se realizaram os trabalhos de Clóvis Moura. Único intelectual negro 
do grupo, o estudioso trabalhou com a questão do racismo e trouxe novas contribuições 
ao desenvolvimento da temática por buscar compreendê-lo como fenômeno inserido em 
contextos sociais, políticos e econômicos determinados. Paixão (2014) também destaca 
os trabalhos realizados, nesse contexto, em parceria com pesquisadores brasilianistas 
estadunidenses da Escola de Chicago.

63 Paixão (2014) aponta que muitos desses estudiosos, apesar de constatarem o padrão 
desigual entre grupos racializados no país, continuaram defendendo nosso modelo de 
democracia racial como um mal menor que os regimes separatistas. Afirma ele: “O que 
a produção culturalista contemporânea passou a fazer foi valorizar o mito em si mesmo, 
reconhecido como inexistente na realidade, mas elogiando-o pelo tipo de mensagem que 
expressa” (p. 438).
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nos estudos racistas do psiquiatra italiano Cesare Lombroso, mas com 
enfoques que defendiam, a primeira, a separação das raças e elimina-
ção progressiva do contingente negro, e a segunda, o progresso por 
meio do branqueamento através da mestiçagem (PAIXÃO, 2014).

No entanto, até o final dos anos sessenta, esse ideário consciente 
da existência de racismo no Brasil, proveniente tanto dos movimentos 
sociais quanto das pesquisas científicas, não teve impacto nas ações 
governamentais (SISS, 2003). Muitas instituições de ensino, nesse pe-
ríodo, retiraram as disciplinas relacionadas à raça e aboliram referências 
raciais de seus documentos formais, processo que Sales Júnior (2006) 
chama de informalização do discurso racista. Falar sobre o tema era 
considerado separatismo, ignorância, expressão de preconceitos.

No contexto de desenvolvimentismo vigente, havia a expectativa 
de que a escola formasse uma mão de obra técnica qualificada para o 
crescimento da indústria e dos serviços, o que, esperava-se, contribui-
ria para a transição de um país rural para um país urbano e industrial. 
Acreditava-se que a desigualdade social diminuiria na medida em que 
se elevasse o desenvolvimento econômico (HILSDORF, 2006; SISS, 
2003; XAVIER, 2003).

Entretanto, as políticas desenvolvimentistas voltadas para o ce-
nário educacional e econômico não alteraram os níveis de desigualda-
de entre populações brancas e negras no país. O projeto de moderni-
dade, apresentado como universal, se deu por meio de um processo 
civilizatório que ocultava e legitimava a violência fundadora nele em-
butida – o estabelecimento da nova ordem exigiu a naturalização das 
desigualdades (SALES JÚNIOR, 2006). Nesse sentido,

...a modernidade é um projeto universalizado. Tem um ponto de 
partida, um locus, que universaliza os seus valores. E incorpora, 
inclusive, classificações e hierarquizações que sustentaram pro-
cessos históricos de opressão e exploração que possibilitaram 
que este locus se transformasse no sujeito da modernidade. A 
modernidade é um projeto eurocêntrico (OLIVEIRA, 2021, p. 75).
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Um pequeno avanço legal ocorreu em 1961, quando a Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional referiu-se explicitamente ao pre-
conceito racial, condenando “qualquer tratamento desigual por motivo 
de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer pre-
conceitos de classe ou de raça” (BRASIL, 1961). Nas LDBs que a segui-
ram, nos anos de 1968 e 1971, essa redação foi mantida e não surgiram 
novas referências à questão racial (DIAS, 2005; KRAUSS e ROSA, 2010).

Com o início da ditadura militar em 1964, houve refluxo e desar-
ticulação dos movimentos sociais e da temática racial nos debates 
públicos, já que podiam ser interpretados como incitação ao ódio e 
à discriminação racial. Os grupos existentes passaram a conduzir 
iniciativas mais fragmentadas, sem a perspectiva de enfrentamento 
ao regime político vigente (DOMINGUES, 2007; DOMINGUES, 2009; 
HILSDORF, 2006). 

O TEN permaneceu articulado, embora enfrentando dificulda-
des, com a realização, por exemplo, de um protesto público no Rio 
de Janeiro, em 1966, pela ocasião de acolhimento, por essa cidade, 
do Seminário contra o Apartheid, o Racismo e o Colonialismo; ou pela 
tentativa de apresentação de grupos da entidade no Primeiro Festival 
Mundial de Artes Negras, no Senegal64. O país africano acolhia, na-
quele momento, o movimento Négritude65, cuja linguagem e posturas 
políticas eram encampadas pelo Teatro Experimental Negro. 

Já em 1968, o TEN lançou a primeira exposição do Museu de 
Arte Negra, no Museu da Imagem e do Som (MIS). No mesmo ano, 
Abdias do Nascimento fez uma palestra acerca da negritude, a convite 
do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de São 

64 O grupo foi impedido de ir ao evento, já que a gestão para participação no festival, organi-
zado pela UNESCO, era feita por canais oficiais brasileiros (SALES JÚNIOR, 2006).

65 Movimento intelectual de alcance internacional, iniciado na França. Pautando-se na união 
das pessoas e dos grupos negros sob uma única bandeira, a partir de suas experiências 
em comum, como a condição social e a relação com o colonizador, buscava a valorização 
desses indivíduos e coletivos e a promoção do combate à discriminação (DAMÁSIO, 2004).
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Paulo, no pátio da instituição, pois foi proibido o uso do auditório para 
esse fim (SALES JÚNIOR, 2006). 

Com a intensificação da repressão do regime militar a partir do 
AI-566, no entanto, até mesmo esse grupo do movimento negro foi des-
montado. Discussões de assuntos raciais, vistos como questões de se-
gurança nacional, foram proibidas, e Abdias do Nascimento foi exilado 
SALES JÚNIOR, 2006). Um documento de 1978, do Sistema Nacional de 
Informações, órgão da ditadura militar no Brasil, aponta o perigo encon-
trado nos movimentos de denúncia do racismo, que poderiam, segundo 
o relatório, gerar conflitos raciais ao combater uma discriminação falsa 
e ao tentar impor uma superioridade negra ao país (SANTOS, 2013a).

Somente no final da década de 1970 os movimentos negros 
realizaram um salto político, tendo ressurgido com uma proposta de 
unificação, no mesmo período da ascensão de lutas populares, es-
tudantis, sindicais, identitárias e das minorias. Esses grupos expan-
diram-se com a redemocratização política (DOMINGUES, 2007; DO-
MINGUES, 2009; GARCIA, 2007). Antônio Sérgio Alfredo Guimarães 
(2014, p. 18-19) discorre da seguinte forma sobre o cenário político 
que culminou nessa nova dinâmica:

Será apenas a partir da derrocada da Segunda República, com 
o golpe militar de 1964 e a radicalização do Regime Militar em 
1968, que entrou seriamente na cena política brasileira o ideal 
de democracia, enquanto igualdade de tratamento, de oportu-
nidades e de gozo de direitos individuais. Ou seja, foi preciso 
rotinização da repressão a todas as liberdades civis que amea-
çassem o estado de direito, e a utilização da força física aos 
limites da tortura e da eliminação física dos seus opositores, 
para que os limites de nossa democracia ficassem expostos. 
Apenas a partir de então parece possível, porque ancorado em 
relações sociais reais, que uma terceira e radical mudança67 

66 Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968.
67 As outras duas mudanças a que se refere o autor são a abolição da escravatura e a insti-

tuição da Segunda República e da ditadura varguista.
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pudesse se operar em termos não apenas políticos e econô-
micos mas também sociais: a busca de novas formas de so-
lidariedade social que ultrapassassem a antiga aspiração de 
‘fraternidade’ ou de ‘democracia’, alçando o ideal de igualdade 
racial ao centro do corpo ideológico que nutrirá o movimento 
social de reconstrução democrática a partir dos anos 1980.

O encontro dessas agendas com o momento histórico de expan-
são mundial do neoliberalismo e da divisão racial do trabalho própria 
do modo de produção do capitalismo dependente foi determinante 
para o estabelecimento da forma contemporânea do racismo estrutural 
em terras brasileiras. 



Capítulo 8

REDEMOCRATIZAÇÃO 
E MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO8
Redemocratização 

e movimento 
negro unificado



S U M Á R I O 127Sumário

O marco que deu início à nova fase do movimento negro no 
Brasil foi a instituição68, em 1978, do Movimento Negro Unificado con-
tra a Discriminação Racial69. Essa organização passou a buscar a so-
lução para o racismo pela via da participação política e do acesso ao 
poder, atuando dentro dos marcos de uma concepção diferencialista, 
ou seja, pela promoção da igualdade de direitos aliada ao respeito e 
valorização das diferenças. Procurou combinar a luta do negro com 
as de todos os demais grupos oprimidos da sociedade, no sentido de 
contestação da ordem social vigente (DOMINGUES, 2009; RODRI-
GUES, 2003). Enfrentou grandes dificuldades para sua inserção na 
agenda pública, em função da restrição fiscal imposta às contas pú-
blicas pela contrarreforma neoliberal mundial no final dos anos 1980, 
que coincidiu temporalmente com as agendas de democratização 
e de expansão dos movimentos sociais no Brasil (OLIVEIRA, 2021).

Nesse contexto, uma das bandeiras de luta do MNU, desde seus 
primeiros atos, foi a inclusão das temáticas relacionadas à História e 
cultura das populações negras nos currículos escolares, bem como 
o combate à forma estereotipada e preconceituosa com que esses 
assuntos eram ensinados nas escolas e nos livros didáticos (DOMIN-
GUES, 2007; DOMINGUES, 2009; RODRIGUES, 2003). 

Assim, já nos anos 1980, surgiram algumas propostas de refor-
mas curriculares por iniciativa do movimento negro. Uma delas70, por 
exemplo, propunha que o ensino de 1º, 2º e 3º graus contemplasse a 
disciplina Pedagogia Interétnica, incluindo estudos a respeito da cultu-

68 A partir de uma manifestação pública de combate ao racismo, em frente ao Teatro Munici-
pal de São Paulo. 

69 Após sucessivas alterações, essa denominação foi modificada para Movimento Negro 
Unificado. Esse coletivo teve uma atuação mais marcante até o princípio dos anos 1990. 
Nesse ínterim, surgiram muitas outras organizações do movimento negro, entre elas, enti-
dades de caráter especificamente educacional, que prosseguiram demandando políticas 
públicas voltadas à questão racial na Educação. 

70 Elaborada por intelectuais ligados ao Departamento de Sociologia do Núcleo Cultural Afro-
-brasileiro, da Universidade Federal da Bahia.



S U M Á R I O 128Sumário

ra, literatura, poesia, dança, música e dramaturgia africana e afro-bra-
sileira, e a História do negro sob três enfoques: o africano escravizado 
no Brasil, o negro liberto e os africanos e afrodescendentes contempo-
râneos (DOMINGUES, 2009).

A Lei Caó71, promulgada em 1989, passou a considerar cri-
mes raciais: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou precon-
ceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, incluindo 
a utilização de meios de comunicação social (rádio, televisão, inter-
net etc.) ou publicação de qualquer natureza (livro, jornal, revista, 
folheto etc.) (GELEDÉS, 2013). 

Nessa mesma década, na Convenção Nacional O negro e a 
Constituinte, realizada em 1986, o movimento negro elaborou uma pro-
posta para a nova Constituição Federal, sintetizando as discussões já 
realizadas em diversos encontros regionais. O anteprojeto sugeria que 
a Carta afirmasse a educação como meio de combate ao racismo e à 
discriminação e de estabelecer o respeito e a valorização da diversi-
dade. Também orientava a instituição da obrigatoriedade do ensino da 
História das populações negras no Brasil, como forma de resgate da 
identidade étnico-racial e construção de uma sociedade plurirracial e 
pluricultural (SANTOS e MACHADO, 2008). 

No entanto, a proposta elaborada pelo movimento negro não 
foi incorporada à Constituição Federal de 1988, sob a justificativa de 
que questões particulares deveriam ser tratadas em legislação com-
plementar específica (SANTOS e MACHADO, 2008).72 A Carta trouxe, 
apesar disso, três inovações que seriam importantes para a amplia-
ção das lutas do movimento negro no âmbito educacional: reconhe-
ceu a educação de jovens e adultos como direito para quem não 

71 Em referência ao político e militante do movimento negro Carlos Alberto de Oliveira (BRA-
SIL, 1989).

72 Esse argumento pode ser problematizado pelo fato de que muitos temas materialmente 
extra-constitucionais foram contemplados pela Carta de 1988. 
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teve acesso à escolarização na idade considerada apropriada (CURY, 
2000), classificou o racismo como crime inafiançável e imprescritível, 
e reconheceu a diversidade da composição da população brasileira, 
indicando a necessidade de que o currículo escolar refletisse a plura-
lidade racial do país (RODRIGUES, 2003).

No período democrático, a crítica à política educacional do 
regime militar foi feita a partir de pressupostos do liberalismo e do 
iluminismo. Assim, apostou-se na construção de uma sociedade de-
sejada por meio da educação escolar generalizada, por seu poder 
modernizante, desmistificador e racionalista e sua capacidade de 
aplainar e nivelar as diferenças sociais. Essas características foram 
consideradas aspectos intrínsecos de uma escola que compensaria 
as desvantagens sociais devidas ao nascimento (SILVA, 1992).

Na contramão dessa crença, estudos empíricos e acadêmicos 
da época reiteravam a situação de desigualdade racial brasileira a des-
peito da conquista de algumas condições formais de igualdade, como 
a quase universalização do ensino fundamental no país. A Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios de 198773, por exemplo, explicitou 
diversas desigualdades raciais na população brasileira, entre as quais 
os índices maiores de analfabetismo, exclusão, evasão e reprovação 
escolar dos alunos e alunas negros em relação aos brancos ( CAVAL-
LEIRO, 2000; HASENBALG, 2006). 

Em 1995, por sua vez, um documento elaborado pelo governo 
brasileiro (BRASIL, 1995) admitiu internacionalmente, de forma inédi-
ta, dados estatísticos sobre a desigualdade racial no país, renovando, 
dessa forma, seu discurso oficial e sua posição externa em relação ao 
assunto (SANTOS, 2013a). Ainda nesse mesmo ano, o Relatório do 
Desenvolvimento Humano do Brasil reafirmou as conclusões da PNAD 
de 1987, inferindo, ainda, as desvantagens do negro em relação ao 

73 Ano em que a PNAD passou a incluir a classificação racial em seus critérios de pesquisa.
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branco quanto ao ingresso nas instituições escolares e à progressão e 
conclusão de seus estudos (DOMINGUES, 2009).

Além da bandeira de luta relacionada ao questionamento dos 
currículos escolares e à exigência de sua mudança, com a introdução 
de disciplinas baseadas na valorização da História e da cultura do ne-
gro (DOMINGUES, 2007), outras reivindicações marcaram a atuação 
do movimento negro, no período, na Educação. Assim, foram busca-
dos: a qualificação dos professores; a revisão dos livros didáticos; a 
ampliação das referências bibliográficas e didático-pedagógicas re-
lacionadas ao negro para apoio à formação e atuação dos profissio-
nais de ensino; a melhoria das condições de acesso e permanência 
da população negra em todos os níveis educacionais; o combate à 
discriminação no interior das escolas; o aumento de vagas nas esco-
las públicas; o aumento do número de bolsas de estudo; a educação 
gratuita em todos os níveis de ensino; e a integração das questões 
educacionais de interesse da população negra aos debates públicos, 
como tema nacional (DOMINGUES, 2009). 

Em 1995, o Movimento Negro Unificado realizou a Marcha Zum-
bi dos Palmares Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida74. Nessa 
oportunidade, por meio de um documento entregue ao presidente da 
República, reivindicou-se o combate à discriminação racial no ensi-
no, a revisão de livros didáticos e programas de ensino e a formação 
permanente de professores, voltadas para as questões raciais ( DIAS, 
2005; MORAES, 2008; SANTOS e MACHADO, 2008). A partir daí foi 
criado, por meio de um decreto presidencial (BRASIL, 1995a), o Grupo 
de Trabalho Interministerial de Valorização da População Negra75, que 

74 O evento foi realizado em Brasília, em memória ao aniversário de trezentos anos do 
assassinato do líder quilombola Zumbi dos Palmares. Teve a participação de cerca de 
dez mil pessoas.

75 Formado por oito representantes do movimento negro nacional e nove representantes go-
vernamentais (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e Ministé-
rios da Justiça, da Cultura, da Educação e do Desporto, do Planejamento e Orçamento, 
das Relações Exteriores, da Saúde, do Trabalho, e Extraordinário dos Esportes).
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representou o reconhecimento, pelo Estado brasileiro, da existência 
do racismo no país. Seus objetivos eram a discussão, elaboração e 
implementação de projetos políticos para valorização dos afro-brasi-
leiros, para inserção definitiva do negro na agenda nacional. Esse GTI, 
no entanto, não foi suficientemente institucionalizado, nem teve recur-
sos financeiros adequados e, assim, tornou-se inativo pouco tempo 
depois de sua criação (LÓPEZ, 2012.). O Grupo chegou a apresentar, 
entre suas propostas especificamente voltadas para a Educação, os 
objetivos de estimular a produção de materiais didático-pedagógicos, 
inclusive para a educação infantil, que enfatizassem a história, a cultura 
e a tradição dos afro-brasileiros, bem como de capacitar professores 
e professoras para trabalhar com o tema das relações raciais, incluin-
do-as no currículo da educação básica (MORAES, 2008; SISS, 2003).

Nas discussões para elaboração da nova Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional, promulgada em 1996, novamente não foi 
aceito que se desse nenhum tratamento específico à questão racial. As 
propostas76, voltadas à reformulação do ensino de História do Brasil, 
incluindo a obrigatoriedade do estudo da história das populações ne-
gras, foram negadas sob a justificativa de que, com a criação de uma 
base curricular nacional comum, não seria necessária a instituição de 
um espaço exclusivo para a temática (RODRIGUES, 2003). 

O texto da LDB apenas reproduziu a redação constitucional 
que determinava a consideração das contribuições das diferentes 
culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Dessa forma, “A 
ideia do texto é ao mesmo tempo dar uma resposta para a sociedade 
organizada em torno dessa questão e manter o pacto de não explici-
tá-la” (DIAS, 2005, p. 56).

76 Apresentadas pela senadora Benedita da Silva. Em 1994, ela foi a primeira mulher negra a 
assumir esse cargo no Brasil. Também foi pioneira, nesse sentido, nos postos de vereadora 
da cidade do Rio de Janeiro, em 1982, e, em 2002, ao assumir o governo do Estado do Rio 
de Janeiro, após a renúncia de Anthony Garotinho.
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A reivindicação de direitos específicos à população negra como 
forma de compensação a uma desvantagem social historicamente 
produzida por meio dos mecanismos da dominação passou a ser uma 
constante nas lutas desse período, principalmente a partir dos anos 
1990, quando foi reforçada nos debates sobre ações afirmativas. De 
forma crescente, o movimento negro voltou-se para as reivindicações 
e ações de acesso da população negra ao ensino superior, através 
dos Cursos Pré-Vestibulares para Negros e Carentes (PEREIRA, 2005), 
da criação de universidades negras e do estabelecimento das cotas 
raciais nas instituições públicas e privadas de ensino superior.

Apesar das resistências institucionais aos pleitos do movi-
mento negro, as lutas realizadas por seus grupos e a explicitação 
das desigualdades entre brancos e negros na Educação geraram 
algumas conquistas.

Assim, os livros didáticos passaram a ser revisados, a partir de 
1993, com base em critérios estipulados pelo Programa Nacional do 
Livro Didático (PNLD)77 que incluíam a não reprodução de ideias dis-
criminatórias a respeito da população negra (XAVIER e DORNELLES, 
2009).78 Essa ação foi importante por contribuir para legitimar, formal-
mente, a valorização social do negro, dado que o uso dos livros didá-
ticos no contexto escolar é sistemático e a eles é atribuído um valor de 
verdade (CAVALLEIRO, 2000; ROCHA, 1994).

Outra realização a ser considerada é que muitos Estados e mu-
nicípios brasileiros passaram a prever a obrigatoriedade do ensino da 

77 Instituído em 1985 e implantado em 1986, no governo Sarney (SOUSA, 2007).
78 Essa política pode ser alvo de uma reflexão aprofundada sobre racismo institucional, sob a 

hipótese de que, mesmo com a obrigação de veto de livros didáticos que contenham ideias 
racistas, obras com esse teor chegam às escolas dependendo da metodologia adotada e 
dos profissionais envolvidos no processo seletivo. Nesse sentido, Sousa (2007) aponta que 
o mercado editorial de livros didáticos está ligado ao capital internacional, cuja influência 
sobre livros didáticos é demonstrada pela diminuição progressiva do número de editoras 
participantes do PNLD e sua concentração em grandes grupos empresariais que foram com-
prando e controlando acionariamente as demais (oligopólio), além dos sistemas de ensino, 
comercializados, inclusive para as redes públicas, às margens do referido programa.
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história e da cultura negras em suas Constituições79. Além disso, algu-
mas delas estipularam, para esse fim, a qualificação de professores e 
professoras, a revisão dos currículos e a responsabilização do Poder 
Executivo na execução da lei. Entretanto, essas previsões não foram, 
em grande medida, executadas.

A partir de 1997 foram aprovados os documentos que determina-
ram referenciais relacionados ao currículo escolar para os diversos níveis 
de ensino no Brasil: o Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil (RCNEI) (BRASIL, 1998b), os Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental I e II (BRASIL, 1997; BRASIL, 1998a), e os 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2000).

As críticas a esses documentos, no que se refere às questões 
de igualdade racial, apontam que eles as diluem, em sua maior par-
te, em um tema transversal (pluralidade cultural), não integrado aos 
conteúdos obrigatórios do currículo, e que não realizam uma crítica 
sistemática à organização curricular dominante e à sua incompatibili-
dade com a ideia de um ensino voltado à educação das relações étni-
co-raciais. Assim, reprova-se a reafirmação, por esses referenciais do 
currículo, das concepções de saber e cultura dominantes e a ausência 
de valorização isonômica das diversas manifestações culturais. O eixo 
longitudinal continua regulando a produção dos seus conteúdos e as 
questões raciais, embora admitidas, ficam restritas ao seu eixo trans-
versal (LOPES e MACEDO, 2011; PEREIRA, 2005; SILVA JR., 1998).

Ao analisar os documentos relativos à educação infantil e ao 
ensino médio, verificamos que eles contêm alusões escassas e pou-
co abrangentes às temáticas raciais. O primeiro aborda de forma ge-
neralizada a necessidade de respeito à diversidade no ambiente es-
colar, citando, entre outras características passíveis desse respeito, 

79 Entre eles, o Estado da Bahia, em 1989, os municípios de Belo Horizonte, em 1990, Porto 
Alegre, em 1991, Belém e Aracaju, em 1994, São Paulo, em 1996, Teresina, em 1998, e o 
Distrito Federal, em 1996. 
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o pertencimento étnico. No segundo, em um único parágrafo faz-se 
referência à obrigatoriedade do ensino de conteúdo relacionado à 
escravidão e ao racismo.80

Já aqueles voltados ao ensino fundamental apresentam alguns 
aspectos positivos. As unidades de Pluralidade Cultural e História 
têm textos permeados, em sua integralidade, pelas questões raciais, 
apresentam questionamentos ao discurso da democracia racial e 
identificam a superação da discriminação racial como um objetivo da 
educação. Assim, estipulam o ensino-aprendizagem de importantes 
pontos da história e da cultura africana e afro-brasileira.

Em 2001, o Brasil participou da III Conferência Mundial contra o 
Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas Conexas 
de Intolerância, em Durban, África do Sul81. Ao final do evento foram 
elaboradas uma declaração e uma plataforma de ação, nas quais foi 
afirmada a crença na vinculação entre as lutas pelo direito à educação 
e contra a discriminação racial (DOMINGUES, 2005; MORAES, 2008; 
MUNANGA, 2001). A recomendação, pelos documentos, da adoção 
de políticas reparatórias, deu ensejo ao Programa de Combate ao Ra-
cismo Institucional, importante instrumento para aprofundamento das 
discussões e pesquisas sobre desigualdades sociais no Brasil, pela 
ótica do racismo institucional (SÃO JOSÉ, 2010).

No contexto de institucionalização do regime democrático no 
Brasil, portanto, as atividades do movimento negro foram fundamentais 
para a gradativa conquista de espaço público pelas questões raciais, 
aumentando sua representatividade e capacidade de pressão política.

80 Essa ocorrência encontra-se no volume relativo às Ciências Humanas e suas Tecnologias, 
que abrange as áreas de História, geografia, sociologia, antropologia, política e filosofia.

81 Com o apoio financeiro do governo brasileiro à delegação dos movimentos sociais.
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Foi em uma ambiência escolar marcada por práticas pedagógi-
cas excelentes para uns, e nefastas para outros, que descobri 
com mais intensidade a nossa condição de negros e pobres. 
Geograficamente, no curso primário experimentei um ‘apar-
theid’ escolar. O prédio era uma construção de dois andares. 
No andar superior, ficavam as classes dos mais adiantados, 
dos que recebiam medalhas, dos que não repetiam a série, 
dos que cantavam e dançavam nas festas e das meninas que 
coroavam Nossa Senhora. O ensino religioso era obrigatório 
e ali como na igreja os anjos eram loiros, sempre. Passei o 
curso primário, quase todo, desejando ser aluna de umas das 
salas do andar superior. Minhas irmãs, irmãos, todos os alunos 
pobres e eu sempre ficávamos alocados nas classes do porão 
do prédio. Porões da escola, porões dos navios. 

Conceição Evaristo
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As últimas décadas presenciaram um avanço progressivo na 
qualidade da abordagem das questões raciais nas legislações relativas 
à Educação, possibilitando tanto o enfrentamento da ideia de que as 
demandas da população negra são pedidos de tratamento privilegiado 
quanto a instalação de uma agenda negra na política educacional.

Essas alterações nas regras formais, no entanto, enfrentam 
resistências, tensões e limitações para sua execução, pois se encon-
tram vinculadas às características informais (NORTH, 1993) do racis-
mo institucional que atravessa as interações cotidianas em escolas e 
outros órgãos da Educação. O racismo persiste, nesse quadro, em 
função da perpetuação das desigualdades que ele sustenta e dos 
valores morais e estéticos que criam mitos, padrões, critérios, este-
reótipos (SALES JÚNIOR, 2006) como sustentação ideológica de um 
sistema hegemônico de poder.

As leis antirracistas enfrentam, assim, após sua aprovação, um 
insistente desconhecimento de suas determinações, dentro das orga-
nizações, o que pode ser imputado ao fato de serem recentes mas, 
sobretudo, ao filtro de resistências a que são submetidas, com base 
na negação do racismo e na crença na democracia racial (MORAES, 
2013), uma vez que, sendo condicionado pelo poder político-econômi-
co, o direito “tende a ser afastado sempre que necessário à realização 
do poder” (CASARA, 2017, p. 21). 

Assim, “a formulação e implementação de políticas sociais e 
educacionais advindas do Estado tomam a forma e a expressão das 
relações e das forças sociais em disputa” (DEITOS, 2010, p. 210), pois,

Por mais avançada que uma lei possa ser, é na dinâmica so-
cial, no embate político e no cotidiano que ela tende a ser le-
gitimada ou não. E a realidade social e educacional sobre a 
qual uma lei pretende agir (por mais justo que o preceito legal 
possa nos parecer) é sempre complexa, conflituosa, contradi-
tória e marcada pela falta de equidade social e racial. As leis 
surgem daí (GOMES, 2001, p. 89).
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As instituições, por meio de suas estruturas culturais e organiza-
cionais e de seus respectivos quadros funcionais, desempenham um 
papel fundamental na execução das políticas públicas. Assim, no Brasil, 
as principais decisões relativas à implementação de legislações educa-
cionais são emanadas ou condicionadas por órgãos da estrutura buro-
crática da Educação, ou mesmo pelas escolas, entidades cuja atuação 
só pode ser devidamente compreendida quando examinada dentro da 
estrutura social mais ampla de que fazem parte (SARAVIA, 2006). 

Essas considerações são importantes para compreender o sig-
nificado e as implicações da Lei 10.639/200382, que fez alterações à 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) para implantar 
a obrigatoriedade do ensino de História e cultura afro-brasileira nas 
escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio. Ela incluiu 
em seus conteúdos programáticos o estudo da História da África e dos 
africanos, da luta dos negros no Brasil, da cultura negra brasileira, do 
negro na formação da sociedade nacional, com o resgate da sua con-
tribuição nas áreas social, econômica e política pertinentes à História 
do Brasil. Essa legislação estabeleceu, ainda, que as novas temáticas 
fossem ministradas em todas as disciplinas, em especial nas áreas de 
educação artística, literatura e História. Por fim, introduziu o dia 20 de 
novembro no calendário escolar, como o Dia da Consciência Negra.

A Lei 10.639/2003, atendendo a antigas reivindicações do movi-
mento negro, representa um questionamento aos conteúdos tradicio-
nais do currículo escolar, ao estipular que sejam colocadas em pauta 
temáticas e pontos de vista antes ignorados ou pouco contemplados 
por esse rol de conhecimentos selecionados e formalmente reconhe-
cidos como fundamentais à formação de todo cidadão brasileiro. Ca-
racteriza, assim, um movimento de democratização do currículo, na 
medida em que propõe o trabalho com a autoconsciência crítica dos 

82 Essa legislação foi aprovada em 9 de janeiro de 2003 e alterada pela Lei 11.645, de 10 de 
março de 2008, para incluir a obrigatoriedade do ensino de História e cultura indígena.
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seres históricos, em conexão com sua práxis cotidiana, entendendo 
que a “... história não existe apenas para registrar, narrar ou explicar os 
fatos passados [...] [ela] marca e delimita objetivos para o homem, ge-
neraliza os fatos, aponta tendências do futuro” (MOURA, 1990, p. 15).

A História é, nesse sentido, uma construção de relatos de face-
tas da condição humana ao longo do tempo. Não há, portanto, uma 
narrativa correta de um percurso histórico dado, mas elaborações da 
mente humana acerca dos acontecimentos (NORTH, 1993), de acordo 
com suas perspectivas sociais, culturais e políticas, de suas possibili-
dades críticas e opções de enfoque. 

Tendo sido iniciada no período escravista, quando funcionou 
como suporte ideológico desse sistema, a produção historiográfica 
brasileira, sobretudo nos séculos XVIII e XIX, adotou uma perspectiva 
de omissão ou subestimação quase completa do negro. 

Já no século XX foi realizada uma revisão dos trabalhos ante-
riores, informada pelas premissas do darwinismo social, e conhecida 
como biologização da História. Ela resultou em registros nos quais o 
negro não aparecia como agente histórico dinâmico. Na narrativa das 
fugas e mortes de escravos, por exemplo, revelava-se uma preocupa-
ção com as perdas de lucros dos proprietários escravistas, e não com 
o elemento humano desses conflitos (MOURA, 1990).

Analisando as obras mais importantes da História oficial brasi-
leira até meados do século XX, desde aquela elaborada pelo religioso 
considerado o primeiro historiador do país, frei Vicente de Salvador (es-
crita, provavelmente, em 1627, e descoberta em 1881), até o trabalho 
de Oliveira Vianna nos anos 1950, Clóvis Moura (1990) traz à tona algu-
mas importantes evidências do racismo na historiografia do Brasil e de 
suas relações com uma intelectualidade ligada às estruturas de poder. 
Nesse sentido, por exemplo, figuram entre os autores por ele selecio-
nados um proprietário de escravos, um antropólogo e um comerciante 
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ingleses, um militar e político monarquista, um historiador partidário 
da filosofia do branqueamento, e um diretor de museus na Alemanha.

De forma geral, as obras analisadas mencionam os negros em 
dois contextos: nas lutas contra os holandeses e no quilombo dos 
Palmares. 

No primeiro caso, as lideranças negras, tanto aquelas aliadas 
com Portugal quanto com a Holanda (que pretendiam, ambos, conser-
var a escravidão), são apresentadas de forma genérica. Na maior parte 
das obras, elas aparecem como figuras anônimas, fundo passivo dos 
conflitos ou causadoras de desordem. 

Já Palmares é exposta como uma manifestação perigosa que 
deveria ser destruída, feito pelo qual os bandeirantes são louvados. Su-
bestima-se o alcance e significado social do quilombo, e é reproduzida 
a narrativa de suicídio do seu líder, Zumbi (MOURA, 1990).

Em ambos os cenários, ressalta-se na população negra a fero-
cidade e o espírito vingativo. O entendimento dessas pessoas como 
bárbaros e selvagens serve à sua coisificação. Atos violentos come-
tidos por brancos, no mesmo contexto, são apresentados com outra 
conotação, de bravura e cumprimento do dever (MOURA, 1990). 

Após a abolição, admitindo a existência do escravismo no pas-
sado brasileiro como uma necessidade, a historiografia passou a usar 
o negro como pretexto para explicar o subdesenvolvimento do país 
(MOURA, 1990).

Os progressos nessas abordagens têm sido conflituosos e des-
contínuos, pois se contrapõem às práticas reprodutivas da educação 
escolar. Esse caráter reprodutivo é sinalizado pelas teorias críticas do 
currículo, conforme apontado por Tomaz Tadeu da Silva:

Com as teorias críticas aprendemos que a escola é, definitiva-
mente, um espaço de poder. O conhecimento corporificado no 
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currículo carrega as marcas indeléveis das relações sociais de 
poder. O currículo é capitalista. O currículo reproduz – cultural-
mente – as estruturas sociais. O currículo tem um papel decisivo 
na reprodução da estrutura de classes da sociedade capitalis-
ta. O currículo é um aparelho ideológico do Estado capitalista. 
O currículo transmite a ideologia dominante. O currículo é, em 
suma, um território político.

As teorias críticas também nos ensinaram que é através da for-
mação da consciência que o currículo contribui para reproduzir 
a estrutura da sociedade capitalista. O currículo atua ideologica-
mente para manter a crença de que a forma capitalista da orga-
nização da sociedade é boa e desejável. Através das relações 
sociais do currículo, as diferentes classes sociais aprendem 
quais são seus respectivos papéis nas relações sociais mais 
amplas. Há uma conexão estreita entre o código dominante do 
currículo e a reprodução das formas de consciência de acordo 
com a classe social. A formação da consciência – dominante ou 
dominada – é determinada pela gramática social do currículo.

Foi também com as teorias críticas que, pela primeira vez, 
aprendemos que o currículo é uma construção social como 
qualquer outra: o Estado, a nação, a religião, o futebol... Ele é o 
resultado de um processo histórico. Em determinado momento, 
através de processos de disputa e conflito social, certas formas 
curriculares – e não outras – tornaram-se consolidadas como o 
currículo. É apenas uma contingência social e histórica que faz 
com que o currículo seja dividido em matérias ou disciplinas, 
que o currículo se distribua sequencialmente em intervalos de 
tempo determinado, que o currículo esteja organizado hierar-
quicamente... É também através de um processo de invenção 
social que certos conhecimentos acabam fazendo parte do 
currículo e outros não. Com a noção de que o currículo é uma 
construção social aprendemos que a pergunta importante não 
é “quais conhecimentos são válidos?”, mas sim “quais conhe-
cimentos são considerados válidos? (Silva, 2015, p. 147-148)83

83 Lopes e Macedo (2011) acentuam que as teorias críticas vêm sendo, aos poucos, mati-
zadas por perspectivas discursivas das teorias pós-estruturais, nas quais o foco na ques-
tão da hegemonia como interpretação das práticas escolares e curriculares permanece; 
entretanto, a hegemonia passa a ser interpretada como decorrência de uma construção 
discursiva provisória e contingente.
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A Lei 10.639/2003, nesse contexto, representa um tensiona-
mento no âmbito curricular, que visa à desconstrução da legitimação 
da discriminação por meio do conhecimento, “... um discurso que se 
elabora no interior do próprio discurso ideológico como o seu contra-
discurso” ( CHAUÍ, 1997, p. 23). 

Essa legislação questiona um dos campos de maior disputa 
político-ideológica na área educacional – o currículo oficial, espaço de 
construção política de representações aceitas de mundo, de socie-
dade, de pessoas, cujos conteúdos foram naturalizados como uma 
tradução da verdade (CERRI, 2006; GONSALVES, 2008). 

O trâmite legislativo dessa lei foi iniciado em 1995, quando foi 
apresentado à Câmara dos Deputados um projeto de lei que propunha 
o estabelecimento da obrigatoriedade do ensino de História e cultura 
afro-brasileira no currículo oficial da educação básica, entre outras de-
terminações. A propositura chegou a tramitar na Comissão de Educa-
ção e Desporto, onde foi aprovada por mérito, ou seja, foi considerada 
oportuna, necessária e útil para o país, julgando-se que atenderia ao 
bem comum e ao interesse público. Em 1999, após ser arquivado por-
que o deputado que o propusera não tinha sido reeleito para a nova le-
gislatura, o projeto foi reapresentado à Casa de leis84. Ele tramitou pelas 
Comissões de Educação e Desporto e de Constituição, Justiça e Re-
dação sem debates e sem apresentação de emendas (XAVIER e DOR-
NELLES, 2009) e recebeu parecer favorável do relator85. O parlamentar 
destacou a importância da proposição para difundir o conhecimento 
sobre a contribuição da população negra para a formação histórica do 
país, em todas as áreas, e para a efetivação da integração dessa popu-
lação à vida social, política e cultural do Brasil (BRASIL, 1999). O projeto 
foi então encaminhado ao Senado e, ali, aprovado por unanimidade.

84 Pelos parlamentares Esther Grossi e Ben-Hur Ferreira, militante do Movimento Negro Unifi-
cado (MNU).

85 Evandro Milhomen, parlamentar negro do Amapá cuja pauta de atuação é baseada na 
defesa da adoção de uma agenda negra na política brasileira.



S U M Á R I O 144Sumário

No Poder Executivo, sofreu dois vetos: o primeiro deles, ao item86 
que exigia que ao menos dez por cento do conteúdo das disciplinas de 
História do Brasil e educação artística, no ensino médio, fossem dedi-
cados à História e cultura afro-brasileiras; o segundo, ao artigo 79-A, 
que determinava a participação de entidades do movimento negro na 
formação de professores para a implementação da lei.

No primeiro caso, a mensagem de veto afirmava que o conteúdo 
do parágrafo sugerido no projeto de lei feria duas determinações cons-
titucionais. A primeira, que estabelece que a base nacional comum dos 
currículos de ensino fundamental e médio deve ser complementada 
por uma parte diversificada, definida pelos valores socioculturais regio-
nais e locais, e a segunda, que estipula que deve haver participação 
dos Estados e municípios na elaboração dos currículos mínimos nacio-
nais (XAVIER e DORNELLES, 2009).

Já o segundo veto pontuava que o referido artigo do projeto 
tratava de matéria estranha ao objeto da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, pois ela em nenhum momento regulamenta ou 
menciona cursos de capacitação de professores (XAVIER e DORNEL-
LES, 2009; MORAES, 2008.) 

Por meio da execução das premissas dessa legislação na es-
cola, espaço privilegiado por ser sistemático, constante, e obrigatório 
(FIGUEIRA, 1991), aspirava-se à transformação 

(...) de uma sociedade que se representava como homogênea 
(do ponto de vista étnico-racial), harmônica (do ponto de vista 
do ideal de nação) e cordial (do ponto de vista das relações 
entre os indivíduos e os grupos), para uma sociedade que se 
pensa como diversa e profundamente heterogênea (do ponto 
de vista étnico-racial), dissonante (do ponto de vista do ideal 
de nação) e conflituosa (do ponto de vista das relações entre 
indivíduos e grupos) ( SILVÉRIO, 2005, p. 95).

86 Parágrafo 3º do artigo 26-A.
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Com essa finalidade foram pensadas as regulamentações pos-
teriores da Lei 10.639/2003, bem como desenhadas políticas públicas 
visando sua execução. Além disso, outras legislações e políticas pas-
saram a considerá-la como parâmetro e meta. 

A política pública pode ser entendida, entre outras definições 
existentes, como uma diretriz elaborada para enfrentar um problema 
público. Nesse sentido, uma política é pública quando o problema 
que a motiva é público (relevante para a coletividade) e, portanto, é 
faceado por uma pluralidade de atores (indivíduos, grupos ou orga-
nizações cujos interesses poderão ser afetados, positiva ou negativa-
mente, pelo rumo tomado por ela (RUA, 2009)). Entre esses sujeitos, 
o Estado Moderno assume um papel central, porque ele existe, entre 
outras razões, com a finalidade de elaborar as políticas públicas e, 
ainda, por deter o monopólio do uso da força legítima e o controle de 
boa parte dos recursos nacionais (SECCHI, 2012). 

A abordagem estatocêntrica das políticas públicas compreen-
de, portanto, que atores diversos podem estar envolvidos, em maior 
ou menor grau, nas suas diversas fases. Porém, por seu caráter impe-
rativo, já que as decisões e ações que as compõem são amparadas 
na lei e, logo, fundamentadas na autoridade do poder público, elas 
dependem, em última instância, de uma estrutura legal de procedimen-
tos e de processos institucionais governamentais que as materializem. 
É o caso da provisão de verbas orçamentárias específicas para sua 
execução (ROMANINI, 2013).

Os componentes de uma política pública são, assim: o insti-
tucional, pois ela é elaborada por uma autoridade formal legalmente 
constituída e coletivamente vinculante; o decisório, já que se configura 
como um conjunto de decisões de escolha de meios ou fins em uma 
situação específica e como resposta a problemas e necessidades; o 
comportamental, à medida em que implica ação ou inação, e não ape-
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nas decisão; e o causal - é um produto de ações que têm efeitos no 
sistema político e social (SARAVIA, 2006).

Por serem as políticas públicas construídas e executadas nas 
organizações do quadro institucional do Estado, com seus sistemas 
de normas e valores, “... as instituições governamentais são realmen-
te padrões estruturados de comportamento de indivíduos e grupos 
que podem afetar a formulação da política” (RUA, 2009, p. 27). Souza 
(2006, p. 39) esclarece, a esse respeito, que “... não só os indivíduos ou 
grupos que têm força relevante influenciam as políticas públicas, mas 
também as regras formais e informais que regem as instituições”. É 
assim que se efetiva, nesse campo, uma forma de discriminação racial 
cujos efeitos são causados por um “intricado emaranhado de práticas 
sociais, instituições, fórmulas culturais e outros fatores anônimos ou de 
difícil personificação” (SOUZA, 2006, p. 39).

Dessa forma, por mais adequada que seja a fundamentação 
técnica de uma alternativa, como a de diversas políticas antirracistas, 
as deliberações a seu respeito envolvem relações de poder. Portanto, 
é impossível pensar a tomada de decisões relacionadas às políticas 
públicas fora de horizontes históricos. A agenda governamental é, nes-
se sentido, o resultado de um processo pouco sistemático e muito 
competitivo, mantendo relações de dependência com a ideologia, os 
projetos político-partidários, a mobilização social, as crises conjuntu-
rais e as oportunidades políticas. 

É assim que o combate ao racismo no Brasil permaneceu, con-
forme assinala Maria das Graças Rua, como um estado de coisa (RUA, 
2009) durante um longo período, não tendo sido incluído na agenda 
governamental. As barreiras ideológicas culturais e institucionais pro-
movidas pelas teorias raciais biológicas e pelo mito da democracia 
racial impediam que sequer se iniciasse o debate público do assunto, 
para que ele viesse a ser considerado um problema político.
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Quando o Estado brasileiro assumiu a existência de racismo, 
seu combate deixou, oficialmente, de ser apenas uma demanda repri-
mida dos movimentos sociais negros, e passou a concorrer para entrar 
na agenda governamental. Atualmente, as questões raciais no Brasil 
se apresentam como demandas recorrentes no campo das políticas 
públicas: elas expressam problemas não resolvidos ou mal resolvidos, 
sempre voltando a aparecer nas reivindicações populares e na agenda 
governamental (RUA, 2009).

Muitas ações de vulto para a implementação da Lei 10.639/2003, 
dessa forma, foram encabeçadas por entidades internacionais ligadas 
ao combate ao racismo, organizações não governamentais, grupos do 
movimento negro, associações culturais e pela atuação, nas secreta-
rias de Educação estaduais e municipais e nas escolas, de gestores 
e gestoras, professores e professoras interessados no assunto, indivi-
dualmente ou em pequenos grupos, muitas vezes sem apoio institu-
cional e com recursos pessoais (CELANI, 2008; GONÇALVES, 2000).

Foi principalmente por meio do incentivo e pressão gerados 
pela atuação dos Núcleos de Estudos Afro-brasileiros87 dentro das 
instituições de ensino superior que, por exemplo, a partir do ano de 
2004, muitas delas começaram a incluir a História da África na for-
mação para graduação em História, e outras disciplinas relacionadas 
às temáticas da Lei 10.639/2003 nas grades curriculares dos demais 
cursos universitários. A partir de 2009, iniciaram-se também os con-
cursos específicos para contratação de professores de História da 
África. Em 2012, a Lei 10.639/2003 tornou-se um dos itens de avalia-
ção dos cursos superiores. Todas essas ações geraram impacto po-
sitivo no crescimento do número de pesquisas e atividades de ensino 
e extensão relacionadas à temática racial (PRADO e GRAF, 2010). 

87  Os Núcleos de Estudos Afro-brasileiros foram um instrumento estratégico de articulação e 
transversalidade em relação às diversas políticas públicas relacionadas à implementação 
da Lei 10.639/2003.  Posteriormente foram alterados para NEABIs – Núcleos de Estudos 
Afro-brasileiros e indígenas.
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Ainda no âmbito do ensino superior, em 2002 foi iniciado o Pro-
grama Diversidade na Universidade, voltado à avaliação e implemen-
tação de estratégias para promover o acesso ao ensino superior de 
grupos socialmente desfavorecidos; entre eles, os afrodescendentes. 
Ele atuou por meio da transferência de recursos para cursos pré-vesti-
bulares destinados a estudantes negros. 

Já em 2006, foi iniciado um projeto piloto do curso Gênero e Di-
versidade na Escola (FREITAS, 2010; RONDELLI e COUTINHO, 2007)88. 
No mesmo ano, foi criado o Sistema Universidade Aberta do Brasil, vi-
sando à articulação das universidades públicas para o oferecimento de 
cursos na modalidade à distância, com prioridade para professores da 
educação básica e camadas da população que tivessem dificuldade 
de acesso à formação universitária. 

Por fim, em 2010, iniciaram-se as atividades da Universidade 
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB) 
(PRADO e GRAF, 2010), com o oferecimento de atividades acadêmi-
cas voltadas a colaborar para a compreensão e superação dos temas 
e problemas comuns aos países parceiros89 e promover a coopera-
ção internacional solidária entre eles, mesclando o intercâmbio de 
conhecimentos e a inclusão social. 

Por outro lado, importantes iniciativas de políticas públicas negli-
genciaram as temáticas pertinentes à Lei 10.639/2003 e a previsão de 
ações para acesso, permanência e progressão de pessoas negras ao 
ensino superior. Essas temáticas não estão presentes (IPEA, 2008) no 
Plano de Desenvolvimento da Educação, no Plano de Metas e Com-
promissos Todos pela Educação, no programa Reestruturação e Ex-

88 O curso foi realizado pelo British Council e pelo Centro Latino-americano em Sexualidade 
e Direitos Humanos do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro.

89 Aqueles integrantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – Angola, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal e Timor-Leste.
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pansão das Universidades Federais (REUNI), e no Plano Nacional de 
Assistência Estudantil (PNAES).

Em relação à educação escolar nas comunidades de remanes-
centes de quilombos, em 2004 foi lançado o Programa Brasil Quilom-
bola, com o objetivo de consolidar os marcos da política de Estado 
para essas regiões.  Em 2007, foi elaborada a Agenda Social Quilom-
bola, que passou a integrar o programa, delimitando as ações a serem 
implementadas pelo Estado em cinco eixos, entre eles Infraestrutura e 
Qualidade de Vida, no qual se situa a demanda por investimento em 
acesso à educação (BRASIL, 2012). Três ações foram desenvolvidas, 
nesse sentido, por meio de recursos do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE): distribuição de material didático, apoio 
à capacitação de professores e melhoria da rede física de escolas. No 
entanto, a atuação do programa ainda é tímida e enfrenta barreiras ins-
titucionais, como as baixas execuções orçamentárias e a dificuldade 
de regularização de terras quilombolas (IPEA, 2007).

Uma ação relevante relacionada à Lei 10639/2003 foi a criação 
de secretarias específicas90 para tratamento das questões raciais (for-
mulação, coordenação, articulação e implementação de políticas, di-
retrizes e legislações) dentro de órgãos governamentais: A Secretaria 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), iniciada dois 
meses após a promulgação da Lei 10.639/2003, junto à Presidência 
da República, e extinta em 201591, e a Secretaria de Educação Conti-

90 A existência, em diversas secretarias ou órgãos, de uma área técnica relacionada aos as-
suntos da população negra pode facilitar o êxito de ações voltadas à promoção da igualda-
de racial, alimentando e sendo alimentadas pelas atividades desenvolvidas no conjunto da 
administração (CRI, 2006). Nesse sentido, o Programa de Ação adotado na III Conferência 
Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correla-
ta, de 2001, recomenda, no item 188: incentivo à criação ou incentivo a órgãos regionais 
de combate ao racismo, para, entre outras funções, avaliar e monitorar políticas, coletar, 
disseminar e trocar informações, criar redes, difundir exemplos de boas práticas, organizar 
campanhas de conscientização e desenvolver medidas preventivas.

91 A Medida Provisória nº 696/15 incorporou as secretarias de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, de Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres ao Ministério das 
Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos.
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nuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD)92, criada em 2004 como 
órgão vinculado ao Ministério da Educação, e extinta em 201993.

A execução plena das políticas públicas de promoção da igual-
dade racial e de combate do racismo, embora prescinda de um órgão 
central, pressupõe a formação de um núcleo articulador de políticas 
dessa natureza, que possua competências específicas e ampla capa-
cidade de negociação e sensibilização. Isso permite o encadeamento 
dos diferentes níveis de governo e das diversas fases de sua imple-
mentação ao cenário político mais amplo. Com isso, seria possível 
assegurar a adoção da perspectiva racial no planejamento, monitora-
mento e avaliação das políticas (IPEA, 2007).

Essas secretarias, alinhadas às construções da Conferência 
de Durban, procuraram encabeçar um conjunto de medidas gover-
namentais integradas de combate ao racismo, avançando em relação 
ao cenário anterior, que congregava diversos programas pontuais e 
localizados. Nesse sentido, o conceito de racismo institucional foi ado-
tado como organizador de uma nova pauta de ações, que surgiu das 
mediações entre diferentes organizações, realizadas por militantes e 
profissionais das diversas áreas comprometidos com a temática racial 
(LÓPEZ, 2012), por meio da advocacy, ou seja, de 

... tentativas de influenciar o clima político, as decisões sobre 
políticas, programas e orçamentos, as percepções públicas 
sobre normas sociais, o envolvimento e o apoio da sociedade 
para um determinado tema ou causa, através de um conjunto 
de ações bem planejadas e organizadas, realizadas por um 
grupo de indivíduos ou organizações comprometidas e que 
trabalham de maneira articulada (UNFPA apud GELEDÉS, 
2013a, p. 27-28).

92 Em 2011 passou a denominar-se Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Di-
versidade e Inclusão (SECADI). Com a mesma finalidade, o MEC criou, também, a Comis-
são Técnica Nacional de Diversidade para assuntos relacionados à educação dos afro-bra-
sileiros, em dezembro de 2005.

93 Com o Decreto nº 9.465, de 2 de janeiro de 2019.



S U M Á R I O 151Sumário

Esse processo resultou em um fortalecimento das iniciativas de 
ação afirmativa. Isso porque a conferência aconteceu em um contexto 
histórico em que o neoliberalismo se articulava para gerenciar as ten-
sões sociais e, assim, duas perspectivas de luta antirracista se contra-
punham, tendo a primeira delas alcançado maior sucesso, 

... uma que centrava na busca de aproveitar as brechas abertas 
pela perspectiva do neoliberalismo progressista, enfatizando as 
políticas de reconhecimento e a geração de oportunidades e 
outra enfatizando a agenda antineoliberal e apontando ações 
que questionassem a ordem imposta pelo grande capital global 
(OLIVEIRA, 2021, p. 130).

Foi nesse contexto que, entre as políticas encabeçadas pela 
SEPPIR, figuraram: a aprovação da Política Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial (2003), que, ao lado de outras ações previstas, incluía 
recomendações relativas à divulgação da Lei 10.639/2003 e à formação 
de professores voltada para sua implementação; a criação do Fórum 
Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial, destinado à im-
plementação das ações previstas pelo plano; a realização de quatro 
edições da Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, 
para a construção coletiva de propostas para esse mesmo documen-
to94; o projeto A cor da Cultura, que realizou ações culturais e a produção 
de ferramentas audiovisuais, em parceria com instituições privadas; e a 
distribuição de kits de apoio ao trabalho com relações raciais.

Já a SECAD desenvolveu o Programa de Ações Afirmativas 
para a População Negra nas instituições federais e estaduais de edu-
cação superior, com o objetivo de ampliação da inserção da temática 
étnico-racial nesse nível educacional, e promoveu algumas iniciativas 

94 Nessas conferências foram apresentadas propostas para o cumprimento da Lei 
10.639/2003: assegurar a implementação das Diretrizes Curriculares aprovadas em 2004, 
implementar ações de planejamento, elaboração e avaliação de projetos político-pedagó-
gicos, estimular iniciativas de formação de professores no ensino superior, criar sites de 
apoio ao Ministério da Educação para troca de experiências desenvolvidas, divulgar a lei 
na mídia, garantir a fiscalização do seu cumprimento.
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de formação de profissionais para atuação na implementação da Lei 
10.639/2003, tais como o Projeto Geografia Afro-Brasileira, cursos 
de capacitação de professores e o Programa Educação-Africanida-
des-Brasil95. Também atuou na elaboração, divulgação e distribuição 
de livros para professores, e na disponibilização da Coleção História 
Geral da África para acesso dos docentes96.

Em 2008, essa secretaria criou os Diálogos Regionais, volta-
dos à discussão de avanços e problemas na implementação da Lei 
10.639/2003 e, por meio dessas reflexões coletivas, ao oferecimento 
de subsídios para a elaboração do Plano Nacional de Implementa-
ção das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação das Relações 
Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 
Africana. O Documento-Referência dos Diálogos foi revisado coleti-
vamente por representantes de todos os Estados brasileiros. Com 
base nele, o plano foi elaborado por um Grupo de Trabalho Intermi-
nisterial implantado no mesmo ano. 

Há outras iniciativas de ação em relação à execução da Lei 
10.639/2003 que se basearam na articulação de instituições públicas, 
movimentos sociais e demais organizações da sociedade civil. Nesse 
sentido, os fóruns foram importantes instrumentos de políticas públi-
cas. Criados por meio de vinte e uma reuniões de articulação97, os 
Fóruns Estaduais de Educação e Diversidade Étnico-racial, existen-
tes desde 2004, alcançaram todas as unidades da Federação. Sua 
finalidade é o controle social da implementação da Lei 10.639/2003 
por meio do monitoramento de atividades relacionadas a ela, reuniões 
conjuntas com fóruns de regiões vizinhas e estímulo à criação de fó-
runs nas instâncias municipais.

95 Em parceria com a Universidade de Brasília.
96 Em parceria com a UNESCO.
97 Participaram delas as secretarias municipais e estaduais de Educação, Núcleos de Estu-

dos Afro-brasileiros, organizações do movimento negro, o Conselho Nacional de Secretá-
rios da Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação.
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Há, ainda, outros documentos que contém parâmetros para a 
execução da Lei 10.639/2003. Entre eles, figuram o Parecer 003/2004 
e a Resolução 001/2004, do Conselho Nacional de Educação, ambos 
a respeito das Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações 
Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 
Africana, e o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curri-
culares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana98, de 2009. 
Todos possuem enfoque semelhante em relação à lei, consideran-
do-a como uma forma de reparação de uma dívida social com a 
população negra, contraída em função dos danos do longo período 
escravista, das políticas de embranquecimento, do mito da democra-
cia racial e da persistência de práticas racistas. Consideram que as 
ações sociais decorrentes da implementação dessa legislação per-
mitiriam reconhecer e valorizar a história, a cultura e a identidade dos 
negros. Ponderam, também, que as premissas dessa lei atingiriam 
de forma positiva todo o contingente escolar, dado que exigiriam ins-
tituições educacionais em boas condições materiais e professores 
com formação de qualidade. Destacam, por fim, que não basta incluir 
conteúdos programáticos no currículo escolar; a lei somente poderá 
ser plenamente aplicada se forem repensadas as relações dentro e 
fora da organização escolar, os “procedimentos de ensino, condi-
ções oferecidas para a aprendizagem, objetivos tácitos e explícitos 
da educação oferecida pelas escolas” (SILVA e ARAÚJO, 2005, p. 9).

Algumas políticas desenhadas para finalidades mais amplas nas 
áreas de Educação e de Igualdade Racial também contemplaram ques-
tões diretamente relacionadas à Lei 10.639/2003 e suas regulamentações.

98 Apresenta seis eixos de atuação: Fortalecimento do marco legal, Política de formação para 
gestores e profissionais de educação, Política de material didático e paradidático, Gestão 
democrática e mecanismos de participação social, Avaliação e monitoramento, e Condi-
ções institucionais.
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A Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério 

da Educação Básica (BRASIL, 2009a), de 2009, previu a organização 

da formação inicial e continuada desses profissionais99. Ela apontou a 

formação de professores na perspectiva da educação das relações ét-

nico-raciais como um dos seus objetivos100. Também previu o fomento, 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), a projetos pedagógicos que visassem a promoção de for-

mação de professores e professoras atuantes nas comunidades rema-

nescentes de quilombos. Afirmou, ainda, que o Ministério da Educação 

deveria implantar o plano em coerência, entre outros aspectos, com os 

currículos da educação básica101.

O Estatuto da Igualdade Racial (2010) contém em seu texto a 

reafirmação da obrigatoriedade do estudo da História geral da África 

e da História da população negra no Brasil, em todo o currículo es-

colar; a determinação de que o Poder Executivo fomente a formação 

inicial e continuada dos professores e professoras e a elaboração de 

material didático específico para o ensino de História e cultura africana 

e afro-brasileira; o incentivo à formação de grupos, núcleos e centros 

de pesquisa nos programas de pós-graduação e à inclusão de temas 

relativos à pluralidade étnica e cultural nos currículos dos cursos de 

formação de professores; e a sugestão de que os órgãos de fomento 

à pesquisa e à pós-graduação criem incentivos e bolsas de estudos 

destinados a pesquisas e programas de interesse da população negra.

O Programa Nacional do Livro Didático previu a inclusão das 

questões relacionadas à Lei 10.639/2003 como uma das exigências 

técnicas para escolha dos livros didáticos a serem adotados na educa-

99 Artigo 3º, inciso VIII.
100 Artigo 11, inciso II.
101 Artigo 12.
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ção básica, entre outras determinações mais específicas em relação à 
seleção de obras para determinados anos e níveis de ensino102.

O Programa Nacional Biblioteca na Escola (BRASIL, 1997a), vol-
tado a prover as bibliotecas escolares de todo o país de livros para 
uso tanto dos alunos e alunas quanto dos docentes, previu, em 2012, 
a aquisição de quarenta e cinco livros temáticos para cada unidade, 
divididos em nove temas, dos quais dois eram subsidiários às ações 
de implementação da Lei 10.639/2003. O primeiro deles foi o tema 
Quilombola, cujas obras deveriam conter referenciais sobre comuni-
dades remanescentes de quilombos, contemplando o quilombo como 
espaço de resistência, a territorialidade, ancestralidade e organização, 
a cultura, a religião e a tradição oral e a história e os saberes tradi-
cionais das diferentes comunidades. O segundo foi o tema Relações 
Étnico-raciais, cujos livros deveriam trazer conteúdos sobre a História 
e cultura africana e afro-brasileira, contemplando trajetórias do povo 
negro no espaço geográfico, identidade racial, relações sociais e di-
versidade, autoestima e identidade étnico-racial, História e cultura dos 
povos ciganos no Brasil e a superação do racismo na escola.

102 Em 2007, o edital voltado para a seleção de livros de ensino médio continha a exigência 
de que, nos livros de todas as disciplinas, fossem abordadas de maneira crítica as ques-
tões de relações étnico-raciais e denunciadas as formas de violência nesse sentido. Em 
relação às obras da área de História, sinalizava que não deveriam veicular preconceitos 
que pudessem conduzir a discriminações étnicas, e que houvesse estímulo à diversidade 
e pluralidade social. Em 2008, no edital voltado para a seleção de livros de ensino fun-
damental, previu-se orientações relativas aos livros de História iguais às do ano anterior, 
acrescentando o estímulo a ações afirmativas ligadas a etnias. No que se refere a todas as 
disciplinas, estipulou-se a promoção da imagem positiva dos afrodescendentes e de sua 
cultura, dando visibilidade a valores, tradições, organizações e saberes sociocientíficos. 
Também foi prevista a abordagem do preconceito, discriminação e violência raciais e a 
promoção de uma sociedade antirracista. Em 2011, em relação ao ensino fundamental, 
repetiram-se as preocupações em não veicular preconceitos e discriminações e em promo-
ver uma imagem positiva dos afrodescendentes. Acrescentou-se, ainda, a necessidade de 
trabalhar com essas temáticas continuamente, e não somente em datas comemorativas. 
Em 2012, no edital voltado para a seleção de livros de ensino médio, determinou-se que os 
livros não veiculassem estereótipos étnico-raciais, contemplando a diversidade étnica do 
Brasil. Os professores foram orientados a verificar, ainda, se os livros escolhidos ofereciam 
a possibilidade de uso para implantar o ensino de História da África e cultura afro-brasileira.
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A Conferência Nacional de Educação Básica, realizada em 2008 
com a finalidade de promover uma reflexão coletiva para a constru-
ção de práticas de melhoria da qualidade da educação nesse nível 
de ensino, adotou, como um de seus eixos temáticos, a Inclusão e 
Diversidade na Educação Básica. Isso permitiu a discussão, em seu 
âmbito, de questões ligadas às relações étnico-raciais. Os debates, 
nesse sentido, abordaram a necessidade de garantia do direito à igual-
dade e à diversidade, da criação de condições materiais, sobretudo de 
financiamento, que possibilitassem que as diversas redes de ensino 
implantassem a Lei 10.639/2003, do encaminhamento de bibliografia 
específica às escolas, e da realização de campanhas educativas na 
mídia voltadas para o respeito à diversidade étnico-racial;

A Conferência Nacional de Educação, em 2010, sediou a cons-
trução de um novo Plano Nacional de Educação, para vigência entre 
2011 e 2020103. Entre as estratégias do plano voltadas para a meta de 
número 7 (fomentar a qualidade da educação básica em todas as eta-
pas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, 
de modo a atingir médias nacionais do ensino fundamental e médio 
para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica crescentes), en-
contra-se a garantia do ensino de História e cultura afro-brasileira, con-
forme estipulado pela Lei 10.639/2003, por meio de ações colaborativas 
entre Fóruns de Educação para a Diversidade Étnico-racial, conselhos 
escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil (BRASIL, 2010);

O Programa Nacional de Direitos Humanos - 3 (BRASIL, 2010) 
propôs a elaboração de programas de combate ao racismo estrutural 
e institucional, a publicação da história da resistência e das tradições 
das populações das diásporas, a implantação de mudanças curricula-
res para estudo da cultura afro-brasileira, o ensino da diversidade e da 
história das religiões, com foco na tolerância e respeito e a realização 
de campanhas e ações educativas para desconstrução de estereóti-
pos em relação às populações negras.

103 Aprovado apenas no ano 2014, para o decênio 2014-2024.
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A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada em duas 
etapas, nos anos de 2017 e 2018, previu dispositivos relacionados à 
educação das relações étnico-raciais e à Lei 10.639/2003 na apresen-
tação de sua fundamentação teórica e legal e nos conteúdos relacio-
nados às competências previstas para as áreas de língua portuguesa, 
artes, História, geografia e ciências.

Podemos apreciar, ainda, alguns tratados e convenções inter-
nacionais que versam sobre direitos humanos, dos quais o Brasil é 
signatário e que, por força da emenda constitucional nº 45, de 2004, 
são considerados normas constitucionais104. 

A Carta das Nações Unidas e Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, de 1948, estabeleceu de forma ainda genérica a importân-
cia da promoção da igualdade racial. 

Outros documentos delimitaram de maneira mais detalhada as 
questões raciais. A Declaração e o Programa de Ação adotados na III 
Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, 
Xenofobia e Intolerância Correlata, de 2001 (ONU, 2001), são dois deles. 

A Declaração, que situou o racismo e a discriminação racial 
como graves violações dos direitos humanos e colocou seu combate 
como prioridade estatal, considerou que as teorias coloniais continuam 
sendo propagadas e que o racismo atualmente se manifesta de formas 
mais sutis, inclusive contra povos mestiços, podendo ser agravado 
pela distribuição desigual de riqueza, pela marginalização e pela exclu-
são social (ONU, 2001). Fez, ainda, alguns apontamentos relacionados 
ao racismo institucional, sinalizando que muitas estruturas e institui-
ções políticas e legais herdadas do passado escravista persistem até 
hoje, não correspondendo às características multiétnicas da popula-

104 Art. 5º, LXXVIII, par. 3º - Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 
quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucio-
nais (BRASIL, 2004).
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ção. Nesse contexto, os indicadores de diversas áreas, entre eles a 
Educação, revelam situações de desvantagem no acesso a direitos 
dos povos descendentes da diáspora africana. 

O documento conclui, então, que há necessidade de valoriza-
ção da existência da população de descendência africana e das suas 
contribuições culturais, econômicas, políticas e científicas. Defende, 
ainda, o combate às imagens falsas e estereótipos ligados aos grupos 
negros, o reconhecimento de que a persistência do racismo tem sido 
uma causa profunda das disparidades socioeconômicas que os afeta, 
e a inclusão dos povos de origem africana no desenho, implementa-
ção e desenvolvimento ativos de programas e sistemas educacionais. 
Acrescenta a relevância do ensino de fatos e verdades históricas e das 
causas, natureza e consequências do racismo, da atuação do Parla-
mento na adoção de legislação adequada, supervisão de sua imple-
mentação e alocação dos recursos financeiros necessários para isso e 
do envolvimento de parceiros sociais e organizações do terceiro setor 
no desenho e implementação de programas de treinamento e desen-
volvimento. Sinaliza, por fim, a importância de valorizar os governos 
democráticos, transparentes, responsáveis e participativos.

Esses apontamentos são retomados no Programa de Ação da 
mesma conferência, no qual são feitas sugestões de intervenções ne-
cessárias para o combate de práticas discriminatórias e racistas. De-
las, destacam-se, para a finalidade de execução da Lei 10.639/2033, 
as de números 119, 188 e 210.

A primeira delas aconselha a continuidade e fortalecimento do 
Projeto Rota dos Escravos, desenvolvido pela UNESCO, que visa criar 
programas para coletar, registrar, organizar, exibir e publicar os dados 
existentes que guardem relação com a história da escravidão e o 
tráfico de escravos, enfatizando os pensamentos e ações das vítimas 
e a sua resistência. Nesse mesmo sentido, a Declaração sobre os 
direitos das pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, 
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religiosas e linguísticas, de 1992 (ONU, 1992), também enfatiza a ne-
cessidade de fomento à produção e disseminação de conhecimen-
tos sobre as populações negras, que sejam promovidos por diversos 
meios de educação, entre eles, o escolar. 

Já o item 188 exorta à criação ou incentivo a órgãos regionais 
de combate ao racismo para, entre outras funções, avaliar e monitorar 
políticas, coletar, disseminar e trocar informações, criar redes, difundir 
exemplos de boas práticas, organizar campanhas de conscientização 
e desenvolver medidas preventivas. 

Por fim, o terceiro item destacado explicita a necessidade de 
envolvimento da sociedade civil na elaboração de leis, políticas e pro-
gramas, e na sua implementação.

Por outro lado, a Convenção relativa à luta contra a discrimina-
ção no campo do ensino, de 1960 (ONU, 1960), admitida pelo Brasil 
em 1968105, contém uma concepção de igualdade ligada à noção me-
ritocrática, desconsiderando as questões raciais. 

Nela, a discriminação no ensino foi definida com base em cri-
térios formais, como o uso de mecanismos que visassem alterar ou 
destruir a igualdade de tratamento (privar alguém de acesso à escola, 
limitar o indivíduo a nível inferior de educação, prover sistemas ou es-
tabelecimentos separados para grupos diversos da população etc.). 
Seu combate, destarte, seria garantido com a negação de preferên-
cias ou restrições baseadas unicamente no fato de que os estudantes 
pertencem a determinado grupo. Por exemplo, a convenção sinaliza 
que não deveria conceder-se ajuda, bolsa, autorizações ou facilidades 
para que o aluno prosseguisse os estudos em outros países, “senão 
as baseadas no mérito e na necessidade”106. 

105 Pelo presidente Costa e Silva.
106 Artigo 3, alínea c (ONU, 1960).
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Já a Convenção internacional sobre a eliminação de todas as for-
mas de discriminação racial, de 1966, assinada pelo Brasil em 1969107, 
condenando o colonialismo e as práticas de segregação e discrimina-
ção a ele relacionadas e declarando a falsidade científica de qualquer 
doutrina de superioridade racial, adotou um posicionamento que pode-
ria abrir caminhos para as ações afirmativas, ao situar a discriminação 
positiva como estágio necessário à promoção da igualdade:

Não serão consideradas discriminação racial as medidas es-
peciais tomadas com o único objetivo de assegurar progresso 
adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos 
que necessitem de proteção que possa ser necessária para 
proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercí-
cio de Direitos Humanos e liberdades fundamentais, contanto 
que tais medidas não conduzam, em consequência, à manu-
tenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e 
não prossigam após terem sido alcançados os seus objetivos 
(BRASIL, 1969. Artigo 1º, item 4).

O conjunto desses dispositivos e suas relações com a Lei 
10.639/2003 permitem refletir sobre as políticas curriculares, que tornam 
palpáveis as ligações entre saber, poder e identidade, ao autorizar ou 
desautorizar determinados grupos de especialistas e de indivíduos no 
processo de inclusão de saberes e fabricação de competências, suces-
so, fracasso, diferenças, hierarquias, identidades: “Não por coincidên-
cia, o currículo é também um dos elementos centrais das reestrutura-
ções e reformas educacionais que, em nome da eficiência econômica, 
estão sendo propostas em diversos países” (SILVA, 2010, p. 10), como é 
o caso da reforma do ensino médio no Brasil, aprovada em 2017.

A SECAD financiou, no ano de 2009, uma pesquisa denominada 
Práticas Pedagógicas de Trabalho com Relações Étnico-raciais na Es-
cola na Perspectiva da Lei 10.639108, que englobou escolas e secretarias 

107 Pelo presidente Médici.
108 Realizada pelo Programa de Ações Afirmativas da Faculdade de Educação da Universida-

de Federal de Minas Gerais.
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de Educação de todo o país, com o objetivo de mapear e analisar as 
práticas pedagógicas que visavam à educação das relações étnico-ra-
ciais existentes nas escolas das redes estaduais e municipais do Brasil.

Os resultados dessa investigação foram importantes para sub-
sidiar as ações relacionadas às temáticas raciais na Educação, pois 
revelaram que: a atuação mais recorrente nesse campo é de docentes 
que, por ter interesse pessoal no tema, adotam iniciativas de forma in-
dividual; os materiais didáticos e de orientação estavam, na maioria das 
escolas, disponíveis, mas não eram utilizados de forma adequada; em 
várias situações a intolerância religiosa prejudicava ações relacionadas 
à cultura africana e afro-brasileira; havia demanda dos profissionais de 
ensino por formação inicial e continuada, mas essa medida nem sem-
pre era suficiente para combater práticas preconceituosas, discrimina-
tórias e racistas; a gestão democrática e participativa nas escolas favo-
recia o trabalho no campo das relações étnico-raciais (BRASIL, 2009).

Essas constatações são indicativos de que a viabilidade e a le-
gitimidade da Lei 10.639/2003 e da legislação antirracista em geral ten-
dem à falha por demandarem uma reorganização institucional ampla.

Na listagem dos obstáculos para o cumprimento da Lei 
10.639/2003 figuram, assim, razões ligadas à atitude discriminatória de 
pessoas e grupos, à organização política das instituições estatais e a 
problemáticas específicas da realidade escolar, que se inter-relacionam.

No que respeita aos materiais produzidos para a implementa-
ção da Lei 10.639/2003, uma possível dificuldade é a de integrar os 
conhecimentos pertinentes a essa legislação, indistintamente, a todos 
os recursos didáticos utilizados pelos/as estudantes, apesar da exis-
tência de livros que complexificam a cor negra da pele e que mostram 
representações heterogêneas e não assimétricas da sociedade brasi-
leira, conforme as orientações do PNLD (MORAES, 2013). 
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Ainda no campo da produção de materiais para uso escolar, há 
um predomínio daqueles voltados ao apoio ao trabalho docente, em 
detrimento dos livros didáticos e outros tipos de suportes destinados à 
manipulação direta pelo estudante. 

É desejável que os professores tenham acesso a informações e 
fontes de pesquisa adequadas, que permita-lhes produzir, a partir de 
seus conhecimentos e experiências, e das realidades e coletivos huma-
nos em que atuam, as melhores alternativas didáticas e metodológicas 
para sua intervenção, com autonomia. É importante questionar, entretan-
to, quais são as condições materiais de que dispõe o professorado para 
produzir e avaliar de maneira adequada suas intervenções profissionais. 

Nesse sentido, o déficit de docentes das diversas áreas de co-
nhecimento, por exemplo, somava, em 2014, aproximadamente dez 
mil professores de física, quase cinco mil de química e de sociologia, 
cerca de três mil de filosofia e artes, e em torno de um mil e quinhentos 
de matemática e português (CDES, 2014). Ademais, a desvalorização 
social do magistério faz-se acompanhar da baixa remuneração dessa 
classe trabalhadora, cuja média salarial é pouco maior que a meta-
de da remuneração média dos demais profissionais de nível superior 
(CDES, 2014). Os salários inadequados, por sua vez, muitas vezes 
levam ao acúmulo de cargos e à sobrecarga de tarefas, somados ao 
número excessivo de alunos e à falta de locais, tempos e materiais 
adequados ao trabalho pedagógico. Ilustrativamente, em 2014 apenas 
oito das vinte e quatro redes estaduais de Educação cumpriam a desti-
nação de um terço da jornada de trabalho para atividades fora da sala 
de aula, como a preparação de aulas, a interação com a coordenação 
pedagógica, a formação continuada etc. (CDES, 2014). O adoecimen-
to docente é, outrossim, um fenômeno com crescimento progressivo. 

Ao lado da garantia de condições materiais de trabalho aos pro-
fissionais da Educação como premissa da implementação de políticas 
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públicas que visem à transformação da escola, figura a necessidade 
de uma política contínua de formação desses trabalhadores. 

Assim, as práticas formativas, não confundidas com sensibili-
zações, deveriam fornecer as ferramentas necessárias, dos pontos de 
vista objetivo e subjetivo, para uma intervenção qualificada dos pro-
fissionais do ensino. Isso permitiria sua instrumentalização com con-
teúdos pautados em uma leitura sociopolítica e cultural da realidade e 
a produção de agentes multiplicadores que fortalecessem ações de 
educação étnico-racial na sociedade civil (CRI, 2006). 

As iniciativas voltadas à formação profissional para a educação 
antirracista, entretanto, atingem um contingente pequeno de trabalhado-
res da Educação. Além disso, há uma quantidade maior de propostas 
voltadas aos docentes, em detrimento de outros profissionais atuantes 
no sistema educacional e nas escolas, que deveriam ser ativamente en-
volvidos na ampliação do alcance das premissas da Lei 10.639/2003.

Ainda, boa parte das atividades de formação docente reduz-se 
a um acúmulo de conhecimentos teóricos que enseja a colocação 
das questões políticas em segundo plano. Assim, são poucos os 
cursos que contemplam atividades de compartilhamento do saber 
adquirido e socializado durante as formações, o que garantiria sua 
maior expansão. Tampouco se prevê, em geral, a exigência e o acom-
panhamento das ações práticas decorrentes dos cursos realizados, 
que restam dependentes de iniciativas espontâneas e individuais dos 
profissionais que os frequentaram.

Os programas de formação têm, então, privilegiado atividades 
desconexas, que não auxiliam a dotar o ensino de bons profissionais 
em termos de atributos políticos democráticos. As posturas assumidas 
e as escolhas feitas pelo poder público no campo da formação pro-
fissional na Educação contribuem para uma dissociação entre teoria 
e prática, levando a enxergar os cursos como intervenções pontuais, 
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como momentos alheios ao processo de formação integral do profis-
sional do ensino, que se dá na práxis educativa cotidiana (PARO, 2011).

É necessário, assim, dimensionar em que proporção as ativi-
dades cotidianas de formação e compartilhamento de saberes entre 
educadores, equipes escolares e equipes técnicas estão contemplan-
do os acúmulos de conhecimento, reflexões e práticas educativas 
produzidos nas últimas décadas em torno da educação das relações 
étnico-raciais e do ensino de História e cultura africana e afro-brasileira. 
No mesmo sentido, toca analisar o quanto os projetos pedagógicos 
das escolas levam em consideração essas mesmas temáticas e se 
são dinâmicos, dialogando com a realidade educacional, sendo re-
construídos e servindo efetivamente como direcionadores das práticas 
escolares em um sentido democratizante, crítico e antirracista109.

Essa desarticulação apontada nas práticas de formação profis-
sional também pode ser percebida no conjunto de políticas voltadas 
à implementação da Lei 10.639/2003 e nas políticas educacionais do 
mesmo período. Elas se traduzem, muitas vezes, em iniciativas desco-
nexas, pontuais e descontinuadas, respondendo a mudanças na estru-
tura organizativa e funcional do Estado ou às alternâncias de governos, 
com alterações abruptas ou o simples abandono de suas práticas. 
Ficam dependentes, assim, em alto grau, das perspectivas de cada 
novo administrador público. 

O planejamento e a execução das políticas públicas, nesse 
sentido, carecem de coesão e integração, já que as possibilidades 
concretas de reorganização institucional se baseiam em um processo 
educacional de longa duração, dificilmente justificável em função de 
efeitos observáveis a curto prazo (MARCH e OLSEN, 1998). 

Em relação às políticas públicas de gestão democrática da Edu-
cação que propõem a promoção de espaços de troca de conheci-

109 Além dessas medidas recomenda-se, ainda, a incorporação da temática do racismo insti-
tucional no conteúdo de provas de concurso e seleção de servidores públicos (CRI, 2006).
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mentos e experiências e de construção coletiva de estratégias para 
a implementação da Lei 10.639/2003, pode-se apontar que, apesar 
de contemplarem múltiplas representações, tanto dos entes públicos 
quanto da sociedade civil, e de serem pautadas em um padrão demo-
crático e participativo de gestão, elas não conseguiram atingir as prá-
ticas escolares de forma ampla, tendo se mostrado eficientes apenas 
em algumas experiências isoladas.

Os pontos fracos encontrados nas práticas de gestão participa-
tiva relacionadas à educação étnico-racial e ao ensino de História e cul-
tura africana e afro-brasileira são semelhantes àqueles identificados, 
de forma geral, nas intervenções deste tipo nas diversas áreas. Estão 
ligados, sobretudo, a dificuldades de mobilização e de presença dos 
públicos envolvidos nas atividades e ao engessamento na tomada de 
decisões, que fica subordinada a processos políticos e burocráticos. 
Isso dificulta ou atrasa ações e, então, gera desânimo nos participan-
tes e a descrença na efetividade dos mecanismos participativos.

Assim, no campo da participação social, a capacidade de in-
tegração das instituições representativas tradicionais, o modelo bu-
rocrático das organizações e as perspectivas centralizadoras de pla-
nejamento vêm enfrentando um esgotamento político que conduziu a 
uma abordagem inovadora, baseada na horizontalidade e na interde-
pendência de grupos e organizações no gerenciamento de políticas 
públicas. São as redes, que 

... têm sido vistas como a solução adequada para administrar 
políticas e projetos em que os recursos são escassos, os pro-
blemas são complexos, existem múltiplos atores envolvidos, 
interagem agentes públicos e privados, centrais e locais, e há 
uma crescente demanda por benefícios e por participação cida-
dã (TEIXEIRA apud LIMA e SILVA, 2015, p. 1).

Nesse cenário, as organizações do movimento negro, que ga-
rantiram historicamente a entrada da temática das relações étnico-
-raciais na agenda pública e o seu reconhecimento como objeto de 
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debates e controvérsias (SARAVIA, 2006), ou seja, como um problema 
público, têm um papel central na gestão de redes, na promoção da 
articulação das políticas educacionais e na potencialização da capaci-
dade de pressão social sobre  o Estado e seus agentes (RUA, 2009), 
para a tomada de decisões e ações voltadas ao combate da discrimi-
nação racial. Gomes (2017) destaca, nesse sentido, a relevância do 
movimento negro brasileiro como educador, produtor e sistematizador 
de conhecimentos e saberes emancipatórios sobre a questão racial 
no país, os quais carregam, por sua vez, a capacidade de construir 
subjetividades desestabilizadoras.

A descontinuidade das ideias e ações relacionadas à Lei 
10.639/2003 pode ser combatida pela mobilização da própria socie-
dade em torno de sua manutenção, ampliação e aprimoramento (CRI, 
2006). As políticas públicas se configuram como “...decisões condicio-
nadas pelo seu próprio fluxo e pelas reações e modificações que elas 
provocam no tecido social, bem como pelos valores, ideias e visões 
dos que as adotam ou influem na decisão” (SARAVIA, 2006, p.28). 
Muitas vezes, em uma conjuntura conflituosa entre políticas de Estado 
e políticas de governo, as alternativas formuladas podem ter apenas 
o objetivo de oferecer à sociedade satisfações simbólicas, sabendo-
-se antecipadamente que os custos de implementação das decisões 
recairão sobre outras instâncias, como a escola, sem que sejam pro-
videnciados os recursos necessários para tornar a ação possível. É 
necessário, então, refletir em que medida a não inclusão das entidades 
negras nas práticas de formação profissional voltadas à implementa-
ção da Lei 10.639/2003, conforme fora proposto em seu projeto inicial, 
impacta de forma negativa o alcance dessa legislação. 

A implementação de uma política não depende, assim, do 
fato de uma decisão ter sido tomada em relação a ela; tampouco se 
vincula, necessariamente, à relevância social do conteúdo proposto 
por essa decisão. Suas potencialidades residem na práxis cotidia-
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na. E, nesse âmbito, quanto maior o número de recursos dos quais 
as ações de implementação dependem, maior o grau necessário de 
cooperação entre as organizações envolvidas nesse processo. Sem 
essa relação, pequenas deficiências acumuladas podem levar a um 
grande fracasso (RUA, 2009).

Outras variáveis que afetam a consecução dos objetivos 
de políticas públicas em geral podem auxiliar a compreensão das 
dificuldades de implementação da Lei 10.639/2003.

Em primeiro lugar, quando o público-alvo da política é uma mino-
ria facilmente identificável, sua execução torna-se mais simples (RUA, 
2009). Ora, a legislação em questão possui um público-alvo muito am-
plo, embora facilmente identificável (estudantes da educação básica).

Um segundo elemento que facilita a implementação de uma lei 
é a pouca necessidade de mudança de comportamento dos seus be-
neficiários e dos agentes encarregados de implementá-la (RUA, 2009). 
As políticas propostas com base na Lei 10.639/2003, entretanto, criam 
uma demanda por mudanças significativas dos imaginários e costumes 
dos principais atores envolvidos com sua execução, além de transfor-
mações estruturais profundas no cenário educacional brasileiro.

O perfil de agência implementadora que pode contribuir de for-
ma mais acentuada ao sucesso das políticas públicas, por sua vez, se 
contrapõe em diversas características ao que existe hoje nas escolas 
e outras organizações educacionais do país. São elas: uma liderança 
possuidora de habilidades gerenciais e políticas e de compromisso 
com os objetivos da lei; tempo e recursos suficientes à disposição da 
agência; e compreensão e consenso, dos sujeitos que fazem parte 
dela, a respeito dos objetivos a serem perseguidos (RUA, 2009). 

As políticas relacionadas à Lei 10.639/2003 são dificultadas, ain-
da, por três características regulares das políticas públicas no Brasil: 
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a fragmentação, a descontinuidade administrativa e o personalismo. 
Muitas vezes, essas políticas não se baseiam na integração dos es-
forços de vários setores e estes, desarticulados, propõem ações dis-
persas, fragmentadas e superpostas. Elas sofrem, ainda, constantes 
interrupções, formais ou informais, de acordo com as preferências, 
convicções, compromissos políticos e interesses pessoais de gesto-
res públicos. E, finalmente, as relações de cooperação em torno delas 
tendem a ser personalizadas, remetendo aos padrões autoritários e 
centralizadores da formação histórica do país (RUA, 2009).

Por fim, assinalamos que, para o sucesso das políticas públicas 
de igualdade étnico-racial, é necessário que as desigualdades sociais 
sofridas pela população negra no Brasil sejam reconhecidas como um 
problema do país, da sua sociedade, integralmente considerada, e das 
suas instituições, e não como uma questão específica das pessoas 
negras (CRI, 2006).

O racismo, como uma programação social e um fenômeno ideo-
lógico que submete a todos e todas, está ligado à necessidade e aos 
interesses de um grupo social conferir-se uma imagem e representar-
-se, em uma perspectiva de poder hegemônico. Seu combate requer, 
portanto, uma ação social em toda sua complexidade. Ele depende 
de uma mudança da cultura institucional, por meio da desconstrução 
da ideia de que discriminações raciais são fenômenos episódicos e 
do questionamento da inércia e descontinuidade do setor público a 
seu respeito. Exige, ainda, que os programas voltados ao combate do 
racismo sejam institucionalizados para que se desenvolva capacidade 
política, econômica, técnica e operacional para manter e expandir suas 
ações, alcançando o impacto social almejado (CRI, 2006).

A implementação da Lei 10.639/2003 pressupõe, portanto, a in-
tegração de seu ideário a toda a política educacional.



Capítulo 10

CURRÍCULO OCULTO

10
Currículo 

oculto
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A definição de currículo oculto pode auxiliar na compreensão 
de como opera o racismo na escola. O conceito refere-se ao con-
teúdo implícito, geralmente inconsciente, que acompanha aspectos 
das atividades e do ambiente da escola, e que serve ao ensino de 
aprendizagens sociais relevantes (PARO, 2011): da submissão, do 
preconceito e do individualismo, assim como da autonomia e da soli-
dariedade, estabelecendo relações de dependência entre elementos 
contraditórios como “Igualdade e hierarquia; direito ao conhecimento 
e obediência disciplinada; emancipação circunscrita pelo autoritaris-
mo” (VASCONCELOS, 2016, p. 78).

Alguns teóricos, mesmo sem adotar o termo currículo oculto, 
evidenciaram importantes características desse fenômeno. Assim, 
as teorias de discurso estético demonstraram a presença de valores 
ideológicos impregnados e inculcados na cultura das organizações 
e instituições. Althusser situou a escola como aparelho ideológico do 
Estado, no qual se evidencia a existência material da ideologia. Bowles 
e Gintis demonstraram a relevância dos conteúdos ocultos em práticas 
cotidianas na reprodução, no ambiente escolar, das relações hierárqui-
cas do local de trabalho. Bourdieu-Passeron explicitaram a inacessibi-
lidade, aos dominados, do código usado pela escola, tornando-se ele, 
assim, um condicionante de comportamentos dos atores envolvidos 
no ato educativo (SILVA, 1992). Esses elementos teóricos

... são todos aspectos de uma mesma concepção central: de 
que não são apenas nossas ideias e manifestações verbais que 
são reprodutivas; também o são, e talvez até de forma mais de-
cisiva, nossos atos, nossas relações, os rituais a que aderimos 
e que praticamos, em uma palavra, nossa prática (Idem, p. 66).

A ideia de currículo oculto foi revelada, provavelmente, em 1968, 
por um educador estadunidense da ala conservadora, Philip Jackson110, 
que entendia seus efeitos como desejáveis, pois ajudavam a moldar o 

110 No livro Life in classrooms.
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tipo de cidadão aspirado por essa vertente de pensamento. Um exem-
plo de elemento embutido no currículo oculto julgado positivo por ela é 
o entendimento da sala de aula como um ambiente permanentemente 
avaliativo-punitivo, em que o professor distribui recompensas e casti-
gos e há uma separação explícita entre quem manda e quem obedece. 
Essa configuração seria uma espécie de treinamento para a divisão de 
autoridade na sociedade mais ampla, enxergada, neste caso, como 
algo conveniente ao seu funcionamento (SILVA, 1992).

Embora, portanto, a noção de currículo oculto possa adquirir 
uma conotação de crítica à ideia de uma educação reprodutora das 
desigualdades sociais e raciais, ela remete a um aspecto intrínseco à 
escola, o que equivale a dizer: o currículo oculto sempre existirá, re-
sultando ineficazes as tentativas de combatê-lo (COSTA, 2009). O que 
o define, então, não é a ausência ou a presença de intencionalidade, 
mas o fato de sua intenção não estar explícita. 

Importa, destarte, refletir a que ideários o currículo oculto serve 
da maneira como está configurado, problematizar as consequências 
que, desta forma, acarreta, e, ao revelar os sentidos de suas práticas, 
desconstruir a falsa naturalidade delas, e desvelar outras maneiras pos-
síveis de operá-lo na realidade escolar e social. A consciência a respeito 
do currículo oculto permite, de certa forma, desarmá-lo (COSTA, 2009) 
– utilizá-lo, de forma consciente, para a construção das aprendizagens 
que se deseja dentro de um projeto político e educativo alternativo.

Glauciaglivian Erbs Costa avalia que o currículo, como meio de 
conservação ou transformação dos conhecimentos historicamente acu-
mulados pelas diferentes sociedades, com base em valores tidos como 
desejáveis, é uma construção social. Ele seleciona e organiza um con-
junto de ênfases e de omissões que expressam o que se considera váli-
do ensinar em determinado momento histórico. Assim, como projeto de 
sociedade, ele pode ser concebido pela articulação de três dimensões, 
conforme assinala Gunther Kress (apud COSTA, 2009): a individual ou 
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psicológica, que visa à construção de uma subjetividade particular; a 
social, que busca a formação de um determinado sujeito social; e a 
política, cuja projeção está ligada ao ideário de cidadão da sociedade 
futura. É na intersecção dessas dimensões que atua o currículo oculto:

... é certo que nas escolas não se aprende apenas conteúdos 
sobre o mundo natural e social; desenvolvem-se, de manei-
ra marcante, a consciência, disposições e sensibilidades que 
comandam relações e comportamentos sociais, que também 
compõem a personalidade do sujeito (COSTA, 2009, p. 58).

É possível considerar que a manifestação primeira do currículo 
oculto acontece na própria definição do escopo do currículo oficial, 
que é um texto racial (SILVA, 2015) que universaliza “particularismos 
associados a uma tradição histórica singular, tornando-os irreco-
nhecíveis como tais” e, assim, cria “noções ou teses com as quais 
se argumenta, mas sobre as quais não se argumenta” (BOURDIEU, 
2015, p.17-18). O currículo, como uma arena de luta pela fabricação 
e consolidação de identidades, leva a escola, ao receber e reproduzir 
conteúdos assim selecionados, sem realizar o devido movimento crí-
tico em relação a eles (e sem participar, de partida, da sua elaboração 
e organização), mesmo que sem dar-se conta, a validar ideologias e 
silenciar aprendizagens (COSTA, 2009). 

Nessa perspectiva encontra-se o texto da Base Nacional Co-
mum Curricular. Construído sem ampla participação social e na con-
tramão da autonomia das escolas e redes, o documento apresenta 
uma ruptura radical entre a sua introdução, que mostra uma visão in-
tegradora e ampla da educação básica, e seu corpo, que se reduz 
a uma lista extensa de habilidades, cujo conceito é confundido com 
o de prescrição de tarefas (SINGER, 2017). Na parte introdutória do 
documento constata-se, nesse sentido, a preocupação em englobar 
os temas pertinentes à Lei 10.639/2003. Entretanto, a forma como eles 
são abordados na segunda parte da BNCC leva à reflexão apresen-
tada por Cesar Callegari nos seguintes termos: “O que será retirado 
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dos direitos e obrigações e jogado na vala comum do indefinido, a 
depender do esforço e da boa vontade de um ou outro educador?” 
(REVISTA EDUCAÇÃO, 2018), uma vez que muitos conteúdos relacio-
nadas à educação das relações étnico-raciais são deslocados para a 
parte diversificada da BNCC. 

Além disso, Cruz (2017) aponta que a estrutura que orienta a 
disposição dos conteúdos da Base traz cronologias e discursos euro-
cêntricos. O documento também mostra o continente africano circuns-
crito a aspectos da escravidão e da colonização europeia, aglutinando 
acontecimentos de sua historicidade sem delimitar, nesses temas, es-
pecificidades como as que são indicadas quando abordados outros 
conteúdos da História mundial. A pesquisadora relaciona esse formato 
a métodos científicos que produzem a condição de subalternidade da 
História e da cultura africanas.

O sistema curricular, dessa forma, oferece uma autoimagem de 
neutralidade sobre os temas raciais, mas potencializa o racismo de 
forma irrevelada. 

Ao lado da decisão sobre o que ensinar, figura a decisão so-
bre como ensinar. A tarefa da escola é realizada mediante a seleção, 
organização, análise e reconstrução de conhecimentos, crenças, 
valores, destrezas e hábitos. O que ocorre com o currículo escolar 
depende, assim, de milhares de pequenas ações invisíveis que acon-
tecem a cada momento do cotidiano escolar, nas quais nem sempre 
se presta a devida atenção, por causa da sua aparente insignificância 
(COSTA, 2009). A escola

... possui também outras características mais prosaicas e coti-
dianas, além dessas macro-características estruturais [...] e que 
nem por isso são menos reprodutivas e determinantes daquilo 
que podemos fazer em seu interior. Refiro-me aqui a elementos 
como a arquitetura da escola e da sala de aula, a definição do 
espaço e a configuração da sala de aula tal como a concebe-
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mos, a divisão em séries, a administração do tempo através 
de períodos, a divisão e classificação do conhecimento pelas 
diferentes disciplinas e matérias etc. [...] e o efeito determinante 
e limitante desses elementos é tanto mais eficaz quanto eles 
funcionam de maneira invisível (SILVA, 1992, p. 64).

Assim, quando a fonte de uma determinação é facilmente identifi-
cável, quando sua origem e emissão são contemporâneas ao momento 
de sua execução, e quando ela pode ser associada a uma pessoa ou a 
um grupo, torna-se mais fácil combatê-la, resistir a ela, não promovê-la 
no cotidiano escolar. Nada disso, entretanto, é simples, quando se trata 
de um elemento estrutural (SILVA, 1992), tal qual o racismo.

Há uma série de aspectos específicos do funcionamento esco-
lar, portanto, nos quais o currículo oculto pode ser identificado: rituais, 
práticas, relações hierarquizadas de poder, regras e procedimentos, ca-
racterísticas físicas do ambiente escolar e do agrupamento humano que 
nele se reúne (SILVA, 1992). Foucault compreende que, como na fábrica 
ou no exército, também na escola reina uma atitude de penalidade dos 
micro-comportamentos relacionados ao tempo (atrasos, ausências, ta-
refas interrompidas), à atividade (desatenção, descuido, falta de zelo), à 
personalidade (descortesia, desobediência), à palavra (conversas, inso-
lência), ao corpo (atitudes e gestos incorretos ou impertinentes, sujeira), 
à sexualidade (falta de recato, indecência) (TORRES, 1992).

Uma das formas de manifestação do currículo oculto são os 
estereótipos e silenciamentos. As práticas escolares e os suportes 
materiais do ensino, com peso significativo dos livros didáticos, po-
dem apresentar descrições de pessoas, fatos históricos e elementos 
culturais baseadas em noções estereotipadas. Também podem trazer 
silêncios relativos à própria realidade escolar, a suas formas de violên-
cia e aos acontecimentos históricos, socioeconômicos e culturais de 
uma sociedade específica e da humanidade (SANTOMÉ, 1993; SILVA, 
1992). É o que ocorre quando, por exemplo, não há uma intervenção 
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dos profissionais da escola diante de situações concretas de discrimi-
nação racial, como o uso de apelidos e xingamentos.

Também a uniformidade almejada pelos espaços escolares 
pode inscrevê-los nos mecanismos do currículo oculto. Ela está pre-
sentes nos livros didáticos, no uso de uniformes, na organização dos 
mobiliários, nos materiais padronizados, na repetição de metodologias 
baseadas na exposição e em exercícios sistemáticos, na prática de 
cópia das lições, na estruturação dos horários e das sequências, na 
divisão por séries de acordo com faixas etárias, nos modelos padroni-
zados de avaliação, entre outros aspectos. 

Há, portanto, uma diversidade de práticas que produz, ao bus-
car representar a totalidade da realidade, recortes simplificados dela. 
Para isso, se distanciam das existências fáticas dos estudantes e pro-
fissionais (ESTEBAN, 2013). Destarte, 

Ainda que a sala de aula seja constituída pelo movimento, pela 
surpresa, pela turbulência, pela desordem, pela diferença, as 
práticas escolares e os processos ensino/aprendizagem estão 
estruturados para conduzir à homogeneidade, à convergência, 
à linearidade, considerados essenciais para uma boa relação 
pedagógica (ESTEBAN, 2013, p. 3).

Assim, os valores não são ensinados apenas por meio de pala-
vras, regras ou recomendações, mas também pela conduta assumida 
na relação. A aprendizagem acontece nas relações. “Não se pode, 
por exemplo, ensinar democracia com base em formas autoritárias de 
ensinar. É nessas situações que mais claramente se percebe que, em 
educação, forma é conteúdo” (PARO, 2011, p. 126). Relações discrimi-
natórias ensinam, nesse sentido, a discriminar. 

Um exemplo desta prática reprodutiva são as relações hierár-
quicas que promovem o distanciamento entre aqueles que possuem 
o conhecimento, e aqueles que devem ser passivos na relação de en-
sino-aprendizagem. É o que Paulo Freire denominou educação ban-
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cária, uma concepção de relação vertical entre o educador, sujeito de 
aprendizagem que deposita conhecimentos no educando, objeto que 
os recebe (FREIRE, 2005).

Autoritarismo, obediência, omissão, submissão, docilidade, com-
paixão, afeto, cooperação, consumismo, competição, entre outros, são 
atitudes que estão relacionadas aos modos inconscientes pelos quais 
o conhecimento e o comportamento são construídos nas relações in-
terpessoais. Elas estão presentes em aspectos cotidianos da escola, 
como a entonação da voz, o uso de apelidos carinhosos ou pejorativos, 
as expressões faciais e corporais, a presença ou ausência de situações 
de diálogo e a maneira como estes são conduzidos, as escolhas de 
homenageados/premiados e de datas comemorativas e a forma como 
elas são organizadas, a presença ou ausência de novas tecnologias, a 
adoção ou rejeição de alarmes, filas, boletins, tarefas de casa, formatu-
ras, orações, práticas assistencialistas, o formato das reuniões pedagó-
gicas, que pode privilegiar os avisos ou a construção coletiva, as regras 
de conduta e como elas são construídas e monitoradas, a escolha entre 
avaliação formativa ou punitiva, entre outros (COSTA, 2009). 

A discriminação racial tem, portanto, uma dimensão subjetiva 
que, permeando esse emaranhado de experiências e fontes, tem colo-
cado o racismo no rol dos resultados educacionais promovidos pelas 
práticas institucionais escolares (SILVA, 1992), por meio, entre outros 
elementos, das manifestações ocultas do currículo. Assim, a subjetivi-
dade atua na naturalização dos preconceitos raciais habitantes do ima-
ginário social e na disseminação de estereótipos, impulsos ou desejos, 
nem sempre conscientes, que estimulam atitudes discriminatórias. Um 
indivíduo ou grupo passa, dessa forma, a enxergar a realidade e agir 
nela através das mediações impostas pela própria cultura que recorta 
e confecciona aspectos do real (CRI, 2006). 

A opinião, forma discursiva assumida por percepções, lembran-
ças, fantasias, ideias, é um ingrediente-chave da atitude (disposição 
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para a ação) preconceituosa. Quando ela se desenvolve de um modo 
automático, repetitivo e irrefletido, conduz ao estereótipo, da mesma 
forma que os afetos, que, quando formados de maneira automatizada, 
tendem a uma inclinação emotiva compulsiva que pode gerar a discri-
minação (CRI, 2006). 

O racismo, nesse sentido, pode ser compreendido como um fe-
nômeno afetivo-cognitivo que se alimenta da busca, no outro, da mera 
confirmação de si mesmo e de seu modo de ser. A identidade é, nes-
se contexto, uma construção relacional. É uma percepção engessada 
que carrega a tendência a formar noções simplificadas para englobar 
os elementos do real, ignorando diferenças e permanecendo imune à 
experiência (CRI, 2006). 

Os preconceitos que subjazem o imaginário social expressam, 
mesmo inconscientemente, o desejo de dominação de uns so-
bre os outros (...) não há preconceito que não seja preparado 
pela dominação e não há dominação sem geração de precon-
ceito (CRI, 2006, p. 26).

A identidade é, nesse sentido, uma construção relacional. 

Assim, por meio dos atributos da história e da identidade das 
pessoas negras forjados, ocultados ou acentuados pela cultura domi-
nante no processo de aprendizagem e introjeção de normas e valores 
racistas, atua-se a serviço da reafirmação do ser branco como sujei-
to de humanidade, de privilégios e de direitos, embasando, no plano 
simbólico, o racismo. Os traços que eram utilizados para caracterizar 
os negros no período da escravidão e justificar esse regime de explo-
ração do trabalho, por exemplo, permanecem vivos no inconsciente 
coletivo, traduzidos em um conjunto cumulativo de produções culturais 
(iconografia, literatura, canções, provérbios, mitos) (CRI, 2006). A iden-
tidade, nessa perspectiva, transforma continuamente, em um processo 
político e econômico de constituição de subjetividades assujeitadas, 
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indivíduos humanos em negros e brancos, orientados pela e para a 
sociabilidade do capitalismo (ALMEIDA, 2019). 

Informados e mediados pelo identitarismo no campo epistemo-
lógico, que reafirma a subjetividade colonial, os contatos interétnico-ra-
ciais estabelecidos no cotidiano escolar podem provocar sentimentos, 
no indivíduo negro, que o levam a acionar mecanismos psíquicos de 
defesa. Entre eles encontram-se: a autodiscriminação (quando, pela 
ausência de oportunidade de elaborar o processo de mutilação do ser 
ao qual seu povo esteve submetido historicamente, uma pessoa negra 
coloca em dúvida suas próprias capacidades); a repressão (operação 
psíquica que tende a fazer desaparecer da consciência um conteúdo 
desagradável ou inoportuno); a identificação (caracterizada pela busca 
da aproximação aos valores da branquidade, do agressor); e a exter-
nalização do sentimento de raiva e de opressão (CRI, 2006).111

Assim, a dor causada pela discriminação precisa de espaços 
para ser expressada, nos quais se possibilite o entendimento das 
consequências do racismo e a possibilidade de elaboração de seus 
sentidos inscritos na psique. A conjugação dessa alternativa de enfren-
tamento dos sofrimentos com o envolvimento nas lutas políticas eman-
cipatórias contra a discriminação racial é imprescindível para que as 
relações racistas sejam desconstruídas (CRI, 2006). Da mesma forma, 
a consciência da condição de branco e dos privilégios dessa identidade 
precisam ser vinculadas à alteridade e ao engajamento social e político 
no combate ao racismo, para promover o rompimento com a lógica da 
naturalização da discriminação racial e de seus efeitos geralmente ex-
pressos em vantagens para as pessoas brancas e desvantagens para 
as negras. É preciso investir simultaneamente, destarte, na desestrutu-
ração das dimensões subjetiva, intelectual e material do racismo. 

111 Oliveira (2021) aponta um idealismo em explicar o racismo a partir, apenas, da ideia de 
consciência. Sendo ele estrutural, produto de uma estrutura sócio-histórica de produção 
e reprodução de riquezas, seus fundamentos devem, para o estudioso, ser buscados na 
base material da sociedade. 
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O currículo oculto inscrito na cultura institucional escolar apre-
senta-se como um entrave expressivo a essas realizações. Nesse sen-
tido, Silva (1992), ao assumir que não é possível extirpar da escola 
os mecanismos pelos quais ele atua, já que são veículos essenciais 
da transmissão educacional, propõe que as organizações escolares 
direcionem seus esforços para o seu desvendamento e o seu uso, sob 
modelos dialógicos e democratizantes, para a construção de projetos 
educativos e de sociedade alternativos. Admite-se, dessa forma, que 
nenhuma escolha no campo educacional está livre das influências de 
uma ideologia que a sustente.



Capítulo 11

CURRÍCULO E DEMOCRATIZAÇÃO 
DA ESCOLA11

Currículo 
e democratização 

da escola
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A educação pode ser compreendida como meio de apropriação 
da cultura produzida historicamente. Nesse sentido, ela comporta, si-
multaneamente, dois objetivos públicos - mesmo que a escolarização 
seja ofertada pela iniciativa privada (XIMENES, 2016, p. 54-55). São eles: 
a preservação do acervo cultural da humanidade e de uma determinada 
sociedade, e o fazer-se humano-histórico de cada indivíduo e dos gru-
pos que a compõem (PARO, 2011). Avalia, assim, que não é possível 
produzir uma existência histórico-social de forma isolada e que, portan-
to, a educação encerra essencialmente uma dimensão política.

O ensino, nesse contexto, é uma prática educativa política. Mar-
cado por uma tradição seletiva112, ele se constitui de currículos prescri-
tos e vividos que, ligados ao exercício do poder, são conjuntos particu-
lares de ênfases e omissões: 

Teoricamente, a cultura de um dado período é sempre regis-
trada, mas na prática todo esse registro é absorvido por uma 
tradição seletiva, que nos faz conhecer determinados aspectos 
de uma época e outros não. A tradição seletiva cria, então, uma 
cultura geral humana, o registro histórico de uma dada socie-
dade, e uma rejeição de áreas consideráveis da cultura vivida 
(LOPES e MACEDO, 2011, p. 82-83).

É por esse ângulo que Paro (2011) situa a gênese da política na 
necessidade de administrar as situações contraditórias que se esta-
belecem entre diferentes indivíduos e grupos dotados de vontades e 
interesses, que orientam suas ações chocando-se com outras subjeti-
vidades. Ele identifica, nesse sentido, duas maneiras de realizar esse 
processo, ou seja, de produzir a convivência por meio da gestão de 
conflitos: a dominação e o diálogo. 

Em perspectiva semelhante, Paulo Freire apresenta duas possi-
bilidades de educação: a problematizadora, baseada na ação dialógica 
e humanizadora, e a bancária, que se pauta pela prática anti-dialógica 

112 Conceito elaborado por Michael Apple.
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e opressora. Elas são caracterizadas, respectivamente, pela colabora-
ção, união, organização e síntese cultural e pela conquista, divisão do 
povo, manipulação e invasão cultural (GADOTTI, 2016, p. 150-151).

O diálogo é entendido, nessas concepções, como forma de 
resistência. Ele representa uma contraposição ao discurso, que é ca-
racterizado como um mecanismo que cria dispositivos, no sentido fou-
caultiano, ou seja, que funciona reproduzindo aquilo que está dado. 
O diálogo, por sua vez, tem a capacidade de desmontar e evitar a 
constituição dos produtos reprodutivos do discurso sem se converter 
em um novo dispositivo (TIBURI, 2017).

O currículo, como práxis, pode atuar, portanto, na perspectiva 
da dominação, produzindo e reproduzindo discursos e as relações po-
líticas subjacentes a eles, ou dialogicamente. 

Para se concretizar, o currículo lança mão da didática, ou seja, 
de uma forma de ensino-aprendizagem específica (PARO, 2011). Por 
meio dela, a estrutura curricular funciona como um balizador arbitrá-
rio, no âmbito escolar, da constituição de diferentes subjetividades em 
consonância com uma dada orientação política. 

A área especializada da Didática foi criada no contexto da ins-
titucionalização da educação de massas, da industrialização e da ur-
banização dos Estados Unidos. Ela visava a uma formação tecnicista 
e à manutenção da identidade e da coesão nacionais (PARO, 2011). 

Ao ser transportada para o Brasil, a teorização dessa disciplina 
assumiu as características próprias da historicidade do país. Foi atra-
vessada, portanto, pelas ideias e práticas discriminatórias do cenário 
pós-escravista e capitalista dependente. 

Assim, o currículo contemporâneo, como processo de produ-
ção, seleção, legitimação e distribuição de conhecimentos (ESTEBAN, 
2013), embora comporte transformações e questionamentos em rela-
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ção à herança epistemológica colonial, ainda carrega, como local de 
exercício de poder, manifestações da dominação pós-colonial (SILVA, 
2015). Na busca pela neutralidade e pelo consenso estável, manifesta 
alta aderência ao racismo institucional. 

A expansão da escola pública obrigatória para toda a população 
brasileira, além de estar ligada à desvalorização dos profissionais do 
ensino e ao sucateamento da infraestrutura educacional, implicou tam-
bém uma diminuição da eficácia da escolarização como instrumento 
de ascensão social e de afirmação positiva de identidades. Os indiví-
duos recém-incluídos em seu espectro de atuação, ao mesmo tempo 
em que viam nela a única opção de alteração das suas condições de 
existência ruins, não se identificavam com a estrutura social dominante 
que era vivida, nessas organizações, como referência e ideal. É o que 
sinaliza Jurjo Torres:

A história da educação desde quando ela foi generalizada a 
toda a população pode ser relida, em seus efeitos, como a his-
tória da institucionalização e da legitimação do fracasso escolar 
da classe trabalhadora e dos grupos sociais desfavorecidos 
(TORRES, 1992, p. 33).113

A escola tornou-se, dessa forma, um palco privilegiado do pro-
cesso de definição de identidade e diferença, como aspectos relacio-
nais, pois “na disputa pela identidade está envolvida uma disputa mais 
ampla por outros recursos simbólicos e materiais da sociedade” (SIL-
VA, 2014, p. 46). 

Tendências recentes da análise de políticas públicas focalizam 
suas agências executoras, seus atores e as inter-relações entre variá-
veis internas e externas dessas organizações (SARAVIA, 2006). Com 
esse olhar, algumas vertentes pós-estruturais de estudo da escola e 

113 Tradução minha do original em espanhol. “La historia de la educación desde que se gene-
raliza a toda la población, puede ser releída también en sus efectos como la historia de la 
institucionalización y de la legitimación del fracaso escolar de la clase trabajadora y de los 
grupos sociales desfavorecidos”.
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do currículo contribuíram para uma renovação de enfoque ao deslocar 
a concepção de poder de uma prática absoluta e restrita aos espaços 
estatais de decisão política para um poder descentrado e difuso.114 A 
escola, nessa perspectiva, é situada como centro decisório e parte 
integrante da produção de sentidos para as políticas (LOPES e MA-
CEDO, 2011). 

Além de ser compreendido como prática que produz identida-
des sociais e que comporta relações de poder, o currículo também 
pode ser enfocado sob outras três perspectivas inter-relacionadas: 
como prática de significação, como prática produtiva e como relação 
social (SILVA, 2010). Todas essas dimensões estão marcadas pelas 
construções sociais e culturais de racialidade de indivíduos e grupos 
envolvidos no processo educacional.

O currículo se traduz em prática de significação em dois mo-
mentos. Primeiro, quando são definidos os conteúdos que o comporão 
e, em seguida, nas diversas etapas em que eles são distribuídos entre 
os atores envolvidos no processo educacional. Nesse transcurso, são 
definidas margens mais ou menos amplas para a problematização e 
para um trânsito autônomo em meio a sentidos e significados dos con-
teúdos curriculares. Assim, eles sofrem um processo de transformação 
constante, sendo traduzidos, transpostos, deslocados, condensados, 
desdobrados, redefinidos (SILVA, 2010). 

A significação, destarte, não é produzida de forma isolada; ela 
se integra a sistemas, estruturas e relações. Projetos político-educa-

114 Dennis de Oliveira (2021) critica o uso das ideias pós-estruturalistas de base foucaultiana 
(relacionadas à ideia de microfísica do poder) por operar um deslocamento de conflitos 
– do questionamento, próprio da concepção de racismo estrutural, da ordem social, para 
os comportamentos e atitudes, em uma perspectiva de “racismo estruturalista”, possibi-
litando, assim, “o acolhimento das demandas sociais dos segmentos oprimidos sem um 
questionamento dos fundamentos da estrutura da sociedade capitalista” (p. 39). Trata-se, 
segundo a visão de Asad Haider, “... de um essencialismo que se ajusta a certas cepas da 
perspectiva foucaultiana de pensar o poder dentro da sua microfísica, da sua análise de 
baixo para cima ou ascendente, desconsiderando um centro que hegemoniza, hierarquiza 
e organiza” (OLIVEIRA, 2021, p. 50).
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cionais ligados à racionalidade racista tendem, assim, a naturalizar os 
sentidos e significados das relações raciais, escondendo as marcas 
da sua construção social, encerrando o processo de significação e 
entregando o conhecimento, de quem sabe para quem ignora, como 
algo pronto e inquestionável. (SILVA, 2010)  

Nesse contexto, a palavra apresenta-se como espaço de luta 
ideológica e exercício de dominação. A produção e a distribuição de um 
conhecimento uniacentual só permite o reconhecimento e a afirmação 
de algumas realidades e valores por meio da negação da diversidade 
de sentidos que as próprias palavras comportam e das possibilidades 
de sua expressão e fortalecimento (SILVA, 2010). 

Quando analisado como discurso, o currículo pode, dessa ma-
neira, ser considerado uma prática produtiva, na medida em que cria 
significados embutidos na dinâmica social em que é construído e no 
caráter relacional dessa construção. Ele enseja, assim, a estruturação 
das diversas posições dos sujeitos (SILVA, 2010) por meio do controle 
da palavra e dos signos pelos grupos hegemônicos. 

Nesse mesmo percurso, portanto, são gestadas as posições 
sociais e as identidades sociais e culturais de indivíduos e grupos, 
por meio da tentativa de construir papéis e identidades para outros 
indivíduos e grupos e de fazer prevalecer os sentidos e significados 
das primeiras. As identidades são definidas a partir de um processo de 
produção da diferença. Elas são, assim como o conhecimento, objetos 
de permanente construção. Como essa construção acontece por meio 
de práticas de representação que tendem a naturalizar as identidades 
sociais, a diferença finda orientada à hierarquia, à valoração e à cate-
gorização, feitas a partir de posições de poder (SILVA, 2010). 

Então, a visão dominante sobre educação no Brasil, instru-
mental, com direcionamento para o mercado, produz, reproduzindo, 
dois grandes grupos de cidadãos: os líderes marcadamente brancos, 
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adaptados ao ambiente competitivo e portadores de privilégios, e os 
subalternos, uma massa de indivíduos pretos e pardos considerados 
dispensáveis, que permanecem desempregados ou exercendo profis-
sões rotineiras e repetitivas (SILVA, 2010). 

Nesse cenário, os diferentes grupos sociais, situados de for-
ma assimétrica no processo de produção cultural, tentam fazer valer 
seus sentidos e significados particulares, em um universo disputado 
e conflitivo (SILVA, 2010). A resistência protagonizada por movimen-
tos contestatórios do quadro hegemônico anunciam, então, tensões, 
reconstruções e rupturas das práticas pedagógicas racistas sem, en-
tretanto, ultrapassar as barreiras estruturais capitalistas que definem e 
sustentam a discriminação racial escolar.

A práxis coletiva intencional voltada a uma educação antirracista 
torna-se difícil, nesse cenário, por contradizer as condições objetivas 
em que atua. Em uma estrutura definida pela propriedade privada so-
bre os meios de produção, as relações sociais são regidas por leis fun-
damentais que prejudicam o surgimento de interesses em comum en-
tre os diferentes grupos raciais. Em seu interior, nenhuma das classes, 
dominada ou dominante, é instrumentada para a criticidade e a atitude 
antidiscriminatória na construção de seus próprios conhecimentos e, 
portanto, para o autoconhecimento e o conhecimento do outro. Suas 
condutas – comportamentos destinados a agir sobre a possibilidade 
de ação de outros indivíduos – são, assim, orientadas para um tipo de 
relação que produz o cerceamento reprodutivo de uns pelos outros, 
conforme esclarecido por Célia Regina Ody Bernardes (2013, p. 110):

O poder é um conjunto de ações sobre ações possíveis: opera 
sobre o campo de possibilidade no qual se inscreve o compor-
tamento de sujeitos agentes: incita, induz, desvia, facilita ou difi-
culta, amplia ou limita, torna mais ou menos provável; no limite, 
coage ou impede absolutamente; mas é sempre uma maneira 
de agir sobre um ou mais sujeitos agentes, enquanto agem ou 
são suscetíveis de agir. Uma ação sobre ações.
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A luta pela significação, inscrita nas próprias relações de poder, 
é, assim, uma luta por hegemonia, por predomínio, em que o signifi-
cado é simultaneamente objeto de poder e meio ou instrumento para 
o alcance e a manutenção do poder (SILVA, 2010). O poder, portanto, 
integra o currículo, em consonância com seu caráter de prática social:

Desde sua gênese como macrotexto de política curricular até 
sua transformação em microtexto de sala de aula, passando 
por seus diversos avatares intermediários (guias, diretrizes, li-
vros didáticos), vão ficando registrados no currículo os traços 
das disputas por predomínio cultural, das negociações em tor-
no das representações dos diferentes grupos e das diferentes 
tradições culturais, das lutas entre, de um lado, saberes oficiais, 
dominantes e, de outro, saberes subordinados, relegados, des-
prezados. Essas marcas não deixam esquecer que o currículo 
é relação social. Mas sua existência como relação social não 
termina aí. Mesmo que apareça em nossa frente como produto 
acabado, como matéria inerte, o currículo, como outros conjun-
tos de matéria significante, é submetido a um novo trabalho de 
significação, que só pode ser, outra vez, realizado no contexto 
de relações sociais. Essas relações sociais são necessariamen-
te relações de poder (SILVA, 2010, p. 22).

As estratégias de promoção de estabilidade das instituições 
por meio da cooptação ou absorção dos protestos e da rejeição dos 
desviantes, por meio do currículo escolar, compreendem mecanismos 
como os estímulos à evasão (MARCH e OLSEN, 1998) e o controle 
pautado na promessa de prêmios e na ameaça de penalidades (LIN-
DBLOM, 1981). Também podem ser verificadas na justificação da dis-
criminação pela inapropriação de comportamentos e saberes de indi-
víduos e grupos às expectativas escolares, com o uso de mecanismos 
seletivos de privilegiamento, como linguagens, procedimentos, custos, 
exigências de documentos, padrões de etiqueta e de atitudes, entre 
outros (GELEDÉS, 2013a).

Essa compreensão do currículo permite identificar, por exem-
plo, fatores que, em âmbito escolar, geram dificuldades para a imple-
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mentação da Lei 10.639/2003. Aí se situam aspectos macro e micro 
institucionais, bem como questões situadas na intersecção entre am-
bos, tais como: os baixos investimentos do Estado na escola; a bu-
rocratização das relações entre essas duas instâncias; a incipiência 
de planejamentos genéricos e a pontualidade das ações de ensino 
para a educação das relações étnico-raciais, focadas, sobretudo, 
em datas comemorativas; a cotidianidade das atitudes de discrimi-
nação entre os alunos, como xingamentos e intimidações, associada 
à dificuldade de reconhecimento da existência do racismo, que gera 
conivência ou ausência de intervenção de uma parcela da comunida-
de escolar diante dessas agressões; as resistências para o trabalho 
conjunto e a desconfiança mútua entre escolas e famílias; a dificul-
dade de atuação dos profissionais do ensino em situações conflitan-
tes e sua visão negativa a respeito de estudantes questionadores; o 
adoecimento docente; o tratamento inadequado das questões raciais 
em documentos como o regimento interno e o projeto pedagógico, 
associado ao desconhecimento de seus conteúdos e à ausência de 
reformulações e debates a seu respeito; as compreensões desacer-
tadas acerca dos usos da avaliação escolar; o mau uso dos espaços 
e tempos de planejamento coletivo (RIBEIRO, 2015).

Vitor Paro (2011, p. 163) considera, nesse sentido, que

...é no conjunto dos fatores constitutivos das práticas presentes 
no interior da escola que devem ser buscadas as causas de 
seus problemas e as fontes de suas soluções: no montante 
e na utilização dos recursos materiais e financeiros; na orga-
nização do trabalho; nos métodos de ensino; na formação, 
desempenho e satisfação do pessoal escolar; nos currículos 
e nos programas; no tamanho das turmas; na adequação de 
edifícios; na utilização de tempos e espaços; na distribuição de 
autoridade e do poder na instituição; na relação com os mem-
bros da comunidade e na importância que se dê a seu papel 
como cidadãos/sujeitos; no planejamento, na avaliação e no 
acompanhamento constante das práticas escolares; enfim, em 
tudo que diz respeito à estrutura e ao funcionamento da escola.
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  Para a execução de uma política pública orientada ao currículo 
escolar há, então, três principais providências que se fazem neces-
sárias: a seleção de conteúdos, a articulação entre os vários tipos de 
conteúdo e a adequação estrutural da escola no sentido da concepção 
de currículo abraçada (PARO, 2011). 

Nesse contexto, as possibilidades de alteração de práticas do 
cotidiano escolar, no interior do qual o currículo assume a promoção ou 
a negação de identidades por meio das possibilidades de ocupação 
de espaços e da vivência de protagonismos, estão intrinsecamente 
relacionadas com a democratização da escola. 

Voltados a esse objetivo encontram-se os processos de implan-
tação e fomento de modelos de gestão democrática, de participação 
social e de construção coletiva. A edificação desses mecanismos im-
plica, inicialmente, em fazer escolhas, dedicar-se de forma contínua e 
assumir co-responsabilidades. Permite, por outro lado, o compartilha-
mento de discursos, visões e informação, a assunção da visibilidade 
de culturas diversas e a incorporação de diferentes temas ao escopo 
curricular (CRI, 2006). 

Nesse sentido apontam diversas teorizações aplicadas a leituras 
das práticas educativas, das quais o texto escrevível de Roland Barthes 
e o conceito de episteme, de Foucault, são importantes exemplos.

O texto escrevível configura-se como um tipo de discurso que 
permite que o leitor se torne um produtor, ao contrário do texto legível, 
que somente pode ser lido – muito embora todos os textos sejam, em 
certa medida, escrevíveis, já que o significado não existe como domí-
nio separado do significante. 

Nos conteúdos e formas curriculares, a representação da rea-
lidade é feita por meio da sua diferença em relação a outras coisas. 
Assim, ela é apresentada por meio de marcas materiais, inscrições, tra-
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ços que criam a ilusão de uma coincidência entre o plano da realidade 
e o da representação, dificultando a consciência crítica sobre ambos 
e, por conseguinte, sua desconstrução. 

Nesse contexto, a concepção de currículo como texto escrevível 
possibilita destacar esse processo em que se dá sua produção, expô-
-lo como artefato e compreender sua eficácia emotiva (SILVA, 2010).

Já o conceito de episteme delimita o que poderia ser pensa-
do como conhecimento em uma determinada época histórica. Situa, 
então, os discursos como conjuntos de representações que apenas 
registram ou refletem objetos independentes e anteriores a ele. En-
tretanto, como práticas que formam sistematicamente os objetos de 
que falam, os signos ali contidos não somente designam, mas criam 
sentidos inseridos em relações de poder. Estes, por sua vez, atuam na 
definição do conteúdo e da forma do discurso (o que dizem e como 
dizem) (SILVA, 2010). 

O currículo se situa nesse espaço de retroalimentação entre dis-
cursos e significantes, da representação que permite a criação e a 
imposição de significados particulares por meio de símbolos, imagens, 
memórias, narrativas, mitos que consolidam a identidade e a unidade 
dos grupos. Assim, tanto os regimes escolares baseados em violência 
e controle ostensivos quanto aqueles pautados no poder disciplinar, 
que faz uso de violências e controles ocultos e permanentes, atuam na 
manutenção das estruturas racistas das relações sociais. 

Desse modo, o rompimento com práticas e saberes discrimi-
natórios no espaço escolar demanda o reconhecimento da miopia 
social (MORAES, 2013) que leva à falha de ação de docentes e outros 
atores educacionais, tanto em relação ao combate a brincadeiras, 
apelidos e tratamentos violentos despendidos aos indivíduos negros, 
quanto no desmonte dos símbolos criados durante o escravismo 
para desumanizar e coisificar as pessoas negras (CRI, 2006) e, des-
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sa forma, justificar relações de exploração do trabalho sustentadoras 
dos regimes coloniais e pós-coloniais. 

Assim, “Se o educando só aprende se quiser, se ele só se educa 
como detentor de vontade, como sujeito, então é preciso saber em que 
condições ele se faz sujeito para poder levar isso em consideração na 
prática pedagógica” (PARO, 2011, p. 29). E já que qualquer forma de 
autoconhecimento requer a relação com o outro (BERNARDES, 2013), 
é na práxis cotidiana, onde se constroem vínculos intesubjetivos, e não 
na execução mecânica de um conjunto estático de condutas (CHAUÍ, 
2014), que se pode fazer frente a uma prática tão dinâmica e enraizada 
no campo escolar como a discriminação racial. Uma educação desse 
tipo enfoca, como promotores e resultados de sua ação, sujeitos au-
tônomos que, resistindo ao poder normalizador da escola, se posicio-
nam contra o assujeitamento que resulta da interiorização de relações 
de saber e poder (BERNARDES, 2013).

As propostas de democratização da escola, nesse sentido, 
constituem-se como exercícios de contrapoder. Incluem tentativas de 
explicitar como o saber histórico atua enquanto instrumento de domí-
nio político, ou seja, de que forma a detenção da possibilidade de dizer 
a verdade da história implica ocupar uma posição estratégica decisiva 
dentro das relações de poder (BERNARDES, 2013). 

Assim, procuram revelar a racionalidade da sociedade e da 
história não no conjunto de fatos e fenômenos explícitos, já que, 
como enfatiza Adolfo Sanchez Vásquez ninguém, individual ou co-
letivamente, se propôs à criação das estruturas existentes enquanto 
um projeto, e sim nas relações fundamentais escondidas por detrás 
desses fatos e fenômenos. Elas constituem uma totalidade estrutura-
da (um sistema) determinada pelas condições em que os indivíduos 
estão colocados, de acordo com forças produtivas já adquiridas, em 
uma forma social anterior a eles próprios (VÁSQUEZ, 1968).
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Assim, apesar da recorrente inintencionalidade dos indivíduos 
e grupos em produzir e reproduzir a discriminação racial, a síntese de 
relações sociais que neles se materializa e manifesta leva a que os 
resultados de suas ações sejam, repetidamente, discriminatórios - di-
ferentes dos objetivos que guiavam os passos individuais ou o projeto 
comum. A inadequação entre os ideais de uma legislação ou política e 
sua realização é, portanto, progressivamente mais profunda conforme 
se intensifique a oposição e a resistência da matéria à forma exigida 
pela finalidade que se pretende atingir (VÁSQUEZ, 1968). 

 Por outro lado, Vásquez pontua que

... se a atividade prática humana nada mais fizesse do que reite-
rar-se a si mesma, o homem não poderia permanecer como tal, 
já que justamente o que o define, face ao animal, é sua historici-
dade radical, isto é, o fato de criar-se, formar-se ou produzir-se a 
si mesmo, mediante uma atividade teórico-prática que nunca se 
pode esgotar. Daí que por positiva que seja sua práxis reiterativa 
numa determinada circunstância, chega um momento em que 
tem que ceder caminho – no mesmo campo de atividade – a 
uma práxis criadora (VÁSQUEZ, 1968, p. 259).

A mudança nas relações sociais que surge dentro desse sis-
tema pode estabelecer alterações no sentido de continuidade ou de 
ruptura com suas estruturas. A história é, assim, indissolúvel do sujeito 
humano e de sua ação, e os indivíduos não têm uma essência que per-
maneça inalterável. Somente eles podem destruir, portanto, por meio 
da práxis coletiva, da prática como intenção realizada, as criações ela-
boradas através da atividade histórica humana (VÁSQUEZ, 1968). 

Dessa maneira, é no seio da participação popular e da gestão 
democrática da escola – da práxis social educativa – que se pode de-
sestabilizar as relações de poder vigentes nessa organização, por meio 
da congregação do diagnóstico crítico do presente, da resistência aos 
poderes instituídos e da autônoma constituição de si (VÁSQUEZ, 1968). 
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Nesse sentido, o currículo vivido na escola, quando se propõe 
à transformação das relações raciais, não pode ser uma prática reite-
rativa – aquela cuja execução se reproduz em múltiplos produtos que 
mostram características análogas, em conformidade com uma lei pre-
viamente traçada. Tampouco pode ser imitativa, ou seja, determinada 
por um modelo ideal, a partir do qual o real justifica seu direito de existir 
(VÁSQUEZ, 1968). 

A práxis criadora ou inovadora deve permitir, outrossim, a auto-
nomia do elemento humano na sua própria criação e transformação. 
Dessa forma, alteram-se, ao mesmo tempo, a matéria e os ideais, pro-
jetos ou finalidades da educação escolar, sendo necessário um ajuste 
mútuo desses elementos (VÁSQUEZ, 1968). 

Henry Giroux propôs, nesse sentido, o ensino emancipador, cujos 
objetivos seriam diferenciar o conhecimento instrumental e reprodutivo 
daquele com potencial produtivo, explicitar o currículo oculto e desenvol-
ver a conscientização crítica, por meio de um planejamento participativo. 
A educação crítica e dialógica proposta por Paulo Freire, na qual Giroux 
se inspirou para suas elaborações teóricas, destacava como centro do 
currículo, por sua vez, as contradições básicas das situações concretas 
vividas por professores e estudantes (LOPES e MACEDO, 2011).

A comunidade escolar, em tal cenário, não poderia ser passiva, 
mera receptora de conteúdos normalizados e formas hegemônicas de 
ensiná-los (SANTOMÉ, 1993). O que entra em jogo é, substancialmen-
te, o sistema hierárquico escolar, já que a transformação da escola 
no sentido antirracista não acontecerá como fruto de uma concessão 
espontânea dos grupos de poder. 

Nesse sentido, são encontradas iniciativas relevantes na con-
temporaneidade, como por exemplo os projetos de orçamento parti-
cipativo, os conselhos escolares e os conselhos gestores temáticos. 
Também figuram nesse campo as propostas de gestão colegiada ou 
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compartilhada das escolas, que buscam superar a contradição intrín-
seca da condição dos diretores escolares. Estes, como zeladores do 
cumprimento das leis e da ordem, como representantes do Estado, 
portanto, podem se tornar impotentes ou pouco autônomos em re-
lação à apropriação de um saber e de uma consciência crítica dos 
funcionários, sistemas e comunidades que administram.

Há, ainda, diversas propostas de práticas pedagógicas que 
situam o estudante como sujeito da aprendizagem e, assim, como 
elemento fundamental para a realização da educação. Entre elas es-
tão as autoavaliações, os trabalhos coletivos, a autonomia de esco-
lha da ordem e intensidade de dedicação ao estudo dos conteúdos 
programáticos, os grupos multietários, a disponibilização de mate-
riais, espaços e tempos diversificados para o ensino-aprendizagem, 
as possibilidades de currículo integrado (organizado em tema ou es-
truturado como projeto).

Já no campo da avaliação, há uma série de projetos voltados 
ao olhar integrado e institucional, de forma permanente e coletiva. Eles 
buscam contemplar elementos que possibilitem a produção constante 
de informações sobre o andamento do processo educativo e permi-
tam corrigir rumos, providenciar recursos, adequar procedimentos, re-
dimensionar metas, superar fracassos etc. (PARO, 2016).

Em todos esses exemplos fica explícito que a participação exige 
condições materiais que a propiciem. Nesse aspecto, quando o Esta-
do deixa de prover a escola de recursos e de atuar de forma integrada 
nos diversos setores de direitos sociais (por exemplo, ao não oferecer 
subsídios para que pais e mães trabalhadoras possam comparecer às 
reuniões escolares, ou não disponibilizar transporte público de qualida-
de para seus deslocamentos), ele desestimula potenciais iniciativas de-
mocráticas no campo educacional. Assim, as reivindicações populares 
nesse setor podem ser conduzidas a acomodações, promovidas pelos 
grupos dominantes, por meio de reformas e soluções paliativas dos pro-
blemas identificados pelas comunidades escolares (PARO, 2016).
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Nesse contexto entram em cena, portanto, condicionantes à 
participação de ordem material e institucional, dado que a escola é or-
ganizada com vistas a uma relação vertical de mando e submissão, em 
detrimento das relações horizontais de cooperação e solidariedade. 

Assim, a organização escolar é orientada por práticas e compor-
tamentos autoritários movidos por concepções e crenças sedimenta-
das historicamente na personalidade de cada indivíduo e dos grupos 
a que pertencem. A postura de seus agentes diante da participação 
popular repetidamente carrega visões, em relação à atuação dos es-
tudantes e de suas famílias nos espaços democráticos, de desinteres-
se, passividade, conformismo, despreparo, agressividade, carência e 
incompetência (PARO, 2016). O tratamento dispensado a eles, decor-
rente dessas concepções, varia entre o paternalismo, a imposição ou 
a atitude de “quem está ‘aturando’ as pessoas, por condescendência 
ou por falta de outra opção” (PARO, 2016, p. 60).

A escola existe como instituição fundamental de uma sociedade 
autoritária, com tradição autoritária, organização autoritária e articulada 
com os interesses autoritários de uma minoria. Ela busca a exclusão 
da divergência nas discussões e decisões. As iniciativas pontuais de 
participação popular que promove, como a abertura da escola para 
festas e eventos, por exemplo, é insuficiente para um movimento que 
busque desconstruir as relações racistas e as desigualdades escola-
res, na medida em que não leva à partilha de poder (PARO, 2016). 

 A participação só é possível na perspectiva da partilha de po-
der, em uma compreensão ampla dos significados da democracia que, 
para efetivar-se, exige o controle democrático do Estado pela popula-
ção. O educando, assim sendo, não pode ser apenas objeto do traba-
lho pedagógico, já que o objeto em si, quando submetido ao processo 
de produção material, opõe uma resistência somente passiva à sua 
transformação. O sujeito, por outro lado, em sua especificidade huma-
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na e como ser histórico, assume uma participação ativa, de produtor 
ou coprodutor da atividade educacional (PARO, 2016).

É nesse sentido que se deve orientar a reflexão acerca das 
implicações do racismo institucional no fracasso educacional (RIBEIRO, 
2015), nas intersecções entre currículo e democratização educacional.



Parte 4

AS MEDIDAS DA DISCRIMINAÇÃO
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Viver sem história é ser uma ruína ou trazer consi-
go as raízes de outros. É renunciar à possibilida-

de de ser raiz para outros que vêm depois.

Joseph Ki-Zerbo

No nací 

me hice de torturas y amenazas 

me construí de a tiros y sueños insoñables

(...)

me hice a partir de la rebelión exacta 

la rebelión constante 

la rebelión posible

(...)

No nací 

desaprendí la historia escrita 

y me inventé la piel 

desde las primeras letras

y rompí la luz a gritos desenfrenados

rompí el vacío 

para llenarlo de mí

Es que yo no nací 

me fui creando entre los silencios 

haciéndome 

ser (...)

No nací – Shirley Campbell Barr115

115 “Não nasci/me fiz de torturas e ameaças/me construí de mortos e sonhos insustentáveis/(...) 
me fiz a partir da rebelião exata/a rebelião constante/a rebelião possível/(...) Não nasci/de-
saprendi a história escrita/e inventei-me a pele/desde as primeiras letras/e rompi a luz com 
gritos rasteiros/rompi o vácuo/para preenchê-lo de mim/É que eu não nasci/fui me criando 
entre silêncios/fazendo-me/ser (...)” (tradução minha do original em espanhol).
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A estrutura do conhecimento educacional formal é composta 
por três sistemas de mensagem inter-relacionados: o currículo, a pe-
dagogia (ou didática) e a avaliação (SILVA, 2015). O racismo, no Brasil, 
perpassa esses elementos, bem como toda a estrutura organizacio-
nal-legal do ensino, em uma dinâmica de retroalimentação forjada na 
configuração histórica e socioeconômica da Educação no país.

Enquanto o currículo define o que conta como conhecimento 
válido e a pedagogia estipula aquilo que se considera como transmis-
são válida do conhecimento, a avaliação coordena as decisões acerca 
do que conta como realização válida, por quem é ensinado, desse 
conhecimento (BERNSTEIN apud SILVA, 2015). 

A avaliação escolar116 é um mecanismo central do currículo vi-
vido nas organizações e sistemas educacionais e, dessa maneira, de 
suas contradições. Ela é um dos principais loci do currículo oculto (SIL-
VA, 1992), que é um recurso para a difusão do ideário de igualdade for-
mal e da não existência de conflito e confrontação (TORRES, 1992) en-
tre indivíduos e grupos de diferentes pertencimentos raciais e sociais. 

A avaliação pode adquirir, nesse contexto, conotações ordiná-
rias diversificadas, com impacto mais ou menos sutil sobre os estudan-
tes e sobre as próprias ordenações escolares. É o que ocorre quando, 
por exemplo, os professores projetam nos programas escolares suas 
visões de mundo e de cultura e suas concepções sobre ensino, apren-
dizagem e excelência. Ou, ainda, quando, fixando os patamares de 
domínio suficiente do conhecimento e do comportamento adequado, 
os docentes determinam métodos para transformar desempenhos em 
notas e as utilizam como forma de controle e mobilização da colabora-
ção dos estudantes para a manutenção da ordem, o estabelecimento 
de um clima favorável ao trabalho, a progressão no programa, a dedi-
cação a um exame etc. (PERRENOUD, 1999). 

116 Considerada amplamente, desde as práticas de avaliação cotidianas das unidades esco-
lares até os grandes sistemas avaliativos institucionais.
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A avaliação inscreve-se sempre em uma relação social estra-
tégica (PERRENOUD, 1999). Assim, o que se avalia e como se avalia 
são fatores condicionados pelas competências, habilidades e conheci-
mentos que o currículo privilegia ou secundariza, cujos valores, lógicas 
e hierarquias são reproduzidos pelos processos e critérios da avalia-
ção escolar. Por sua vez, o que se privilegia ou secundariza nas avalia-
ções retroalimenta as competências e conhecimentos pertinentes aos 
programas escolares (GOMES et al, 2007). 

É nesse contexto que a avaliação promove aprendizagens 
diversas, relacionadas a comportamentos e ao desempenho de papéis 
sociais. Ela o faz por meio de uma bricolagem pedagógica - uma série 
de decisões esparsas que são reunidas com caráter aparentemente téc-
nico. Entre elas, encontram-se a delimitação do momento de realização 
das testagens e do conjunto de alunos entre os quais se estabelece 
a hierarquia promovida por elas, e também as instruções, as regras e 
o tempo concedido para a realização das tarefas requeridas (PERRE-
NOUD, 1999). Assim, a concepção de excelência que baliza as avalia-
ções é definida “não idealmente, mas como julgada dia após dia, dentro 
do funcionamento habitual da escola” (PERRENOUD, 1999, p. 27).

A finalidade de avaliar é embasar deliberações, as quais são, 
por sua vez, produtoras do fracasso ou do sucesso escolar. Nessa 
perspectiva, a avaliação pode atuar por meio do diálogo ou da domi-
nação e produzir relações análogas, gerando o reconhecimento ou 
a negação das desigualdades (PERRENOUD, 1999) e resultando, em 
seus diferentes usos e acepções, em inclusão ou exclusão, escolar e 
social (ESTEBAN, 2000). 

Há uma ampla gama de arbítrios demarcados ou justificados 
pelas práticas avaliativas, no âmbito educacional. Eles se estendem 
desde as configurações dos tempos, espaços e agrupamentos em um 
edifício escolar ou em uma sala de aula até a certificação de aquisições 
globais em relação a terceiros, a seleção para o ensino superior e a 



S U M Á R I O 202Sumário

definição das opções de financiamento ou destinação de insumos a 
determinada unidade ou grupo de escolas. 

As práticas de avaliação escolar podem ser classificadas em 
dois segmentos amplos, de acordo com suas finalidades, que de-
terminam os modos de sua execução: avaliações classificatórias e 
avaliações formativas. 

No primeiro grupo encontram-se as atividades e sistemas ava-
liativos voltados à criação de hierarquias de excelência. Seu objetivo, 
pautado no ideal meritocrático, é definir e informar a posição relativa de 
um estudante na aquisição de uma série de conhecimentos e compor-
tamentos pré-definidos, em relação a outros alunos ou ao nível máximo 
possível de desempenho naquele universo, também estabelecido pre-
viamente (PERRENOUD, 1999). 

A avaliação classificatória determina escalas hierárquicas que 
servem para delimitar, ao longo da escolarização e ao término dela, o 
fracasso ou o sucesso discente. Ela “estigmatiza a ignorância de alguns 
para melhor celebrar a excelência de outros” (PERRENOUD, 1999, p. 9).

 As avaliações formativas, por sua vez, são intervenções que 
intentam combater as possibilidades de fracasso escolar em seu curso 
e promover a otimização dos percursos escolares. Considerando “a 
possibilidade de que os mesmos domínios se desenvolvam segundo 
trajetórias e ritmos diferentes e que englobem habilidades e opera-
ções diversas igualmente eficazes” e que “indivíduos diferentes não 
mobilizam os mesmos recursos para resolver os mesmos problemas” 
(PERRENOUD, 1999, p. 95), elas visam regular as aprendizagens du-
rante o processo de construção de conhecimento. Ou seja, buscam 
promover operações metacognitivas e interações do sujeito com o 
meio que modifiquem seus processos de aprendizagem para permitir 
seu desenvolvimento pedagógico, já que “... cada ser humano é único 
e irrepetível, ipso facto, o trajeto de desenvolvimento de cada aluno é 
também único e irrepetível” (PACHECO, 2011).
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Para isso, as avaliações formativas procuram construir diagnósti-
cos periódicos a respeito das parcelas de aquisição de conhecimento e 
comportamento identificáveis e passíveis de alguma forma de medição, 
discernindo dificuldades e potenciais do objeto avaliado (estudante, 
agrupamentos discentes, corpo profissional, comunidade escolar, sis-
temas educacionais etc.). Espera-se que, com essas informações, as 
práticas pedagógicas sejam constantemente direcionadas no sentido 
de sanar dificuldades e estimular potenciais para aperfeiçoar o processo 
de aprendizagem e a atuação das escolas (PERRENOUD, 1999).

Embora as concepções formativa e classificatória coexistam, 
em maior ou menor grau, nas atividades cotidianas das escolas, es-
sas duas formas de atuar por meio da avaliação são incompatíveis do 
ponto de vista conceitual, como modelos ideais, já que a avaliação 
formativa busca, justamente, inverter a lógica de produção da exclu-
são - competitiva, seletiva e classificatória - da cultura escolar, com a 
participação do excluído,

... de modo que de produtor de fracasso se torne articulador do 
sucesso escolar das crianças das classes populares (...) espe-
cialmente quando atuamos na escola pública frequentada prio-
ritariamente pelas crianças das classes populares, que trazem 
conhecimentos, vivências, lógicas e expectativas muito diferen-
tes daqueles que articulam a prática pedagógica hegemônica 
(ESTEBAN, 2000, p.1).

Philippe Perrenoud (1999) apresenta ressalvas em relação a essa 
diferenciação, que ele denomina utopia racionalista. Ele aponta que, em-
bora seja impossível implantar uma avaliação formativa excelente em 
um sistema educacional cujas funções políticas e sociais são seletivas e 
competitivas e cujos profissionais não dominam as teorias de currículo e 
didática, ela tem sido usada de forma diluída e suplementar na ação co-
tidiana de docentes, combinada às formas classificatórias de avaliação. 

Assim utilizadas, essas práticas não alteram, necessariamente, as 
relações de forças estabelecidas no contexto escolar, nem garantem que 
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a cooperação prevaleça sobre a competição. Também não são capazes 
de minar o interesse preponderante dos estudantes, familiares e profis-
sionais da Educação em resultados materiais e sociais do desempenho 
escolar tradicionalmente representado. Tampouco promovem o interesse 
dos alunos na instrução, nem o fim da violência simbólica sofrida por 
aqueles, entre eles, não conformados à cultura escolar. Por fim, não com-
bate o caráter conflitivo das relações e estratégias habitualmente estabe-
lecidas entre esses estudantes e a escola (PERRENOUD, 1999). 

Dessa forma, como centro do sistema de ensino, a avaliação 
só pode ser efetivamente formativa se alterada a própria escola, sua 
estrutura e seu projeto educacional. “Em um sistema que se orgulha 
de limitar o acesso aos saberes, de preparar inicialmente uma elite, a 
avaliação formativa não tem lugar, pois [ela] se insere em uma vontade 
de democratização do ensino” (PERRENOUD, 1999, p. 155).

Dessa maneira, quando a escola e as demais organizações edu-
cacionais exercem, sob o modelo avaliativo classificatório, seu poder 
de declarar quem fracassa e quem tem êxito, elas podem fundamentar 
de forma discriminatória decisões importantes como de direcionamen-
to de investimentos em escolas ou de reprovação, progressão ou ad-
missão de estudantes  (PERRENOUD, 1999). 

Assim, a avaliação classificatória “... é produzida sob a ótica 
da negação: negação do outro (...); negação do diálogo; negação 
dos projetos e procedimentos que sinalizam possibilidades diferentes 
do modelo hegemônico” (ESTEBAN, 2000, p. 7). Ela demarca, assim, 
fronteiras entre conhecimentos, pessoas, processos e práticas válidos, 
institucionalmente reconhecidos, sob um modelo homogêneo e padro-
nizado de escolarização (PERRENOUD, 1999). 

A excelência, além disso, é julgada, de modo geral, de acordo 
com a atitude de conformismo ou de hábito dos indivíduos e grupos, 
sem aprendizagens exigentes do ponto de vista intelectual, mas que 
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valorizam a memorização, a imitação do modelo magistral, a aplicação 
de regras de ordem e aplicação. É assim que, por exemplo, inúmeras 
desigualdades de conhecimento e competência, como aquelas apre-
sentadas nas disciplinas escolares ligadas às artes e à educação físi-
ca, não são objeto de medição ou de transformação sistemática em 
hierarquias formais pelo sistema educacional, por não desempenha-
rem um papel relevante nas práticas seletivas (PERRENOUD, 1999).

No sentido oposto, a avaliação formativa, como explicita Maria 
Teresa Esteban, valoriza e busca promover a expressão da heteroge-
neidade, por meio do reconhecimento e validação da diferença, da 
pluralidade, de múltiplos saberes, lógicas, valores, atitudes, trajetos, 
resultados, discursos, pessoas e contextos envolvidos no processo do 
conhecimento e nos diversos ambientes da escola. 

O próprio ato avaliativo é, nesse caso, identificado como parcial, 
já que é uma das práticas pedagógicas cuja configuração se dá jus-
tamente por meio de “... recortes e colagens, em que alguns aspectos 
ganham relevância enquanto outros são secundarizados” (ESTEBAN, 
2000, p. 8). A avaliação não pode abarcar mais do que fragmentos da 
aprendizagem, os quais, para serem selecionados como parcela vá-
lida de análise de uma realidade complexa, precisam ser valorizados, 
recolhidos, interpretados e ordenados (ESTEBAN, 2000). 

Os aspectos tomados como referências para avaliar não são, 
dessa maneira, objeto de consenso; são formados pelas tensões e 
entrecruzamentos de objetivos dos sujeitos e instituições (ESTEBAN, 
2000). Essas escolhas vão além dos conteúdos, englobando modos 
de fazer: o tipo de exercícios, os critérios para atribuir notas a eles, o 
ritmo e a linearidade dos programas, o grau de autonomia em relação 
ao currículo formal, o tipo de interesse que se busca despertar nos 
alunos (PERRENOUD, 1999). 

Esses enfoques, associados ao fato de que a avaliação ocupa 
cerca de um terço do tempo de trabalho do professor, podem se tornar 
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obstáculos materiais e institucionais à valorização do conhecimento 
pelo sentido que ele dá à realidade, pelo enriquecimento pessoal que 
promove ou pela satisfação da mente (PERRENOUD, 1999), dificultan-
do movimentos no sentido das inovações pedagógicas.

Isso acontece quando, por exemplo, há um esforço por não di-
versificar os conteúdos e modalidades de ensino para que estes se 
adequem às exigências do momento da avaliação, tornando a edu-
cação escolar mero preparo ou treinamento para provas e exames. 
Os estudantes, professores e outros atores do cenário educacional 
podem, nessa realidade, criar uma relação utilitarista com o ensino e 
aceitar uma transposição didática conservadora, que enfatiza ativida-
des fechadas e estruturadas, conhecimentos cifráveis, que possam ser 
retomados por uma avaliação padronizada. As competências de alto 
nível (raciocínio, comunicação, senso crítico) quedam pouco visadas 
e, em consequência, incompletas (SINGER, 2017).

É nesse sentido que aponta uma das principais críticas à 
Base Nacional Comum Curricular. Seus conteúdos são organizados 
em listas por disciplina e série. Não se consideram, portanto, outras 
possibilidades de organização dos tempos e agrupamentos escolares, 
como os ciclos ou as classes inter-etárias. Nessa estrutura, eles são 
associados a descritores adequados à elaboração de itens das provas 
nacionais e às políticas internacionais de rankeamento, e desligados 
da intenção de promover a educação integral dos estudantes (SIN-
GER, 2017)117, em “um padrão de flexibilidade condizente com a obe-
diência e a adaptação aos interesses do capital” (PARO, 2011). 

117 O artigo também critica a ruptura promovida pelo documento no pensar sobre os objetivos 
de aprendizagem para a educação básica em sua integralidade, uma vez que a BNCC foi 
construída em momentos diferentes para a educação infantil, o ensino fundamental e o 
ensino médio.
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A perspectiva classificatória adota, portanto, posturas individua-
lizadoras118 baseadas em exames e outras práticas similares, pautadas 
em técnicas psicométricas que buscam aperfeiçoar, constantemente, 
os instrumentos de medição de atitudes e rendimentos. Esse modo 
de operação oferece a esse tipo de avaliação uma aparência mais 
equitativa, racional, neutra, precisa, justa (TORRES, 1992). Ao medir 
melhor, segundo critérios rígidos, imparciais e iguais para todos, en-
tretanto, ela não leva em conta a diversidade dos indivíduos e grupos 
submetidos ao ato avaliativo, promove uma equidade formal em de-
trimento da igualdade real, e acaba criando impedimentos para um 
processo qualitativo de ensino-aprendizagem (PERRENOUD, 1999). O 
erro ou o acerto, em si, não revelam informações essenciais para a 
compreensão desse progresso, tais como os saberes ou estratégias 
que o estudante mobilizou para solucionar a questão, o percurso de 
aquisição dos conhecimentos demonstrados ou o raciocínio que con-
duziu à resposta dada (ESTEBAN, 2013). 

Por outro lado, uma avaliação com caráter formativo 

... não gasta mais tempo, mas dá informações, identifica e expli-
ca erros, sugere interpretações quanto às estratégias e atitudes 
dos alunos e, portanto, alimenta diretamente a ação pedagó-
gica, ao passo que o tempo e a energia gastos na avaliação 
tradicional desviam da invenção didática e da inovação (PER-
RENOUD, 1999, p. 68).

Nessa perspectiva, parte-se das premissas de que “...nem todo 
mundo aprende a mesma coisa no mesmo momento, nem se prepa-
ra para a mesma prova. Uma parte do que se aprende não encontra 
nenhum equivalente em questões de múltipla escolha ou exercícios 
escritos” (PERRENOUD, 1999, p. 72). 

118 Apesar de ser pouco individualizada, já que todos realizam a mesma prova no mesmo 
momento, a avaliação classificatória julga separadamente cada indivíduo por seu desem-
penho, que supostamente reflete suas competências pessoais.
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A prática avaliativa formativa busca diversificar seus instrumen-
tos de intervenção, que não se reduzem à mensuração de algo acaba-
do e irremediável, para, assim, compreender os diferentes percursos 
de aprendizagem e direcioná-los para uma senda significativa. Ela par-
te da crença na possibilidade generalizada de aprender, procurando 
criar diagnósticos que subsidiem a definição de estratégias propícias 
às inúmeras maneiras de aprender. 

Estudantes com diferentes perspectivas sociais em relação à 
escolarização “têm atitudes variadas frente à escola, indo da curio-
sidade ativa à apatia, da adesão à contestação permanente e à sa-
botagem sistemática, da comunicação cooperativa ao mutismo ou à 
imprecação” (PERRENOUD, 1999, p. 93). As relações estabelecidas 
no âmbito avaliativo da educação escolar não são, portanto, apenas 
de ordem epistemológica, mas também social e racial. Dessa forma, 
sua mudança pressupõe

... entrar em conflito com uma classe política e com autoridades 
escolares que não pedem tanto e das quais, ao menos uma 
parcela se conforma muito bem com a relativa ineficácia das 
pedagogias em vigor. 

É que há realismo e realismo. Um deles conservador, de visão 
curta, que se esconde por detrás das tradições e interesses ad-
quiridos para se resignar às desigualdades com um fatalismo 
sombrio ou alegre. Esse realismo não pode persistir senão re-
cusando-se a ver uma parte da realidade ou inventando fatali-
dades biológicas ou socioculturais que o protejam de qualquer 
questionamento.

Existe um outro realismo, mais inovador, que se preocupa com 
o futuro (...). O realismo didático (...) consiste em considerar 
os aprendizes como são, em sua diversidade, suas ambivalên-
cias, sua complexidade, para melhor levá-los a novos domínios 
(PERRENOUD, 1999, p. 102).

Avalia-se, nesse sentido, a escola em suas diversas facetas, 
inclusive nas relações institucionais que mantém, e o estudante como 
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parte desse universo. Admite-se que a igualdade de fato só pode 
ser construída como um devir por meio do olhar para a diversidade 
(PERRENOUD, 1999). 

A avaliação formativa é, portanto, proativa: trabalha com uma atri-
buição diferenciada a situações didáticas adequadas, sabendo que os 
conhecimentos efetivos e os recursos mobilizados por cada indivíduo 
e grupo são variados, múltiplos, e que “... toda regulação, em última 
instância, só pode ser auto regulação” (PERRENOUD, 1999, p. 96)119. 

Alguns instrumentos que podem ser utilizados nesse percurso 
são: a observação crítica; a autoavaliação; a definição coletiva de me-
tas e padrões de qualidade; a promoção de cooperação entre escolas 
e dentro de cada uma delas; o trabalho conjunto entre a escola e a 
comunidade escolar; o fortalecimento dos conselhos e dos tempos e 
espaços destinados ao trabalho pedagógico coletivo; a gestão autô-
noma da unidade escolar, combinada com a publicização dos seus 
resultados (TRAVITZKI, 2013); a intervenção nos processos de aprendi-
zagem em curso, em tempo real. Também é possível privilegiar o tem-
po do estudante e, portanto, da aprendizagem, durante o qual ocorrem 
antecipações, retrocessos, reconstruções intensivas e fases de latên-
cia; e promover a regulação interativa não aleatória, não episódica, não 
apenas remediativa e, por fim, não linear (PERRENOUD, 1999). 

A avaliação formativa, dessa maneira, está diretamente rela-
cionada à democratização da escola. Ela se baseia no diálogo e na 
constante possibilidade de atualização e transformação das práticas 
com vistas a seu aperfeiçoamento diante de uma realidade concreta 
complexa, que demanda respostas específicas (TRAVITZKI, 2013) e se 

119 Essa perspectiva autorreguladora da avaliação é denominada, por alguns estudiosos, de 
avaliação formadora, diferenciando-a da avaliação formativa. A primeira teria um caráter 
de representação dos próprios mecanismos mentais (pensamento e aprendizagem) pelo 
estudante, enquanto a segunda dependeria, fundamentalmente, de feedbacks externos 
(PERRENOUD, 1999).
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orienta para a promoção da cooperação e do senso de comunidade, 
em detrimento da competição (MARCH e OLSEN, 1998). 

Refletir, sob a perspectiva racial, acerca do conflito estabeleci-
do entre esse tipo de abordagem e as práticas mais disseminadas de 
avaliação, seletivas e competitivas, auxilia a compreensão de como 
os mecanismos escolares contribuem para a aceitação e o reforço 
das desigualdades raciais, já que a avaliação é uma representação, 
construída por alguém, do valor escolar ou intelectual de outro indiví-
duo (PERRENOUD, 1999). Possibilita, por outro lado, refletir sobre as 
possibilidades de uso de recursos avaliativos para a desconstrução 
de hierarquias baseadas na raça e para a valorização dos múltiplos 
saberes presentes na diversidade de pertencimentos sociais e cultu-
rais dos atores das redes educacionais. Sendo os sujeitos formados 
por meio da prática política, projetos educacionais de cunho mais ou 
menos opressivo são constituídos na medida em que se atua poli-
ticamente, produzindo diferentes saberes em momentos, contextos 
e relações de poder diversos. Assim se configuram as experiências 
colonialistas ou emancipatórias (LOPES e MACEDO, 2011) no cotidia-
no escolar e nas implicações sociais da institucionalização do saber. 



Capítulo 13

AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA

13
Avaliações 

em larga escala
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A avaliação de desempenho tem seu início histórico no meio 
trabalhista, no centro nevrálgico do capitalismo. As primeiras práticas 
dessa ordem, cunhadas em princípios econômicos, foram realizadas 
como um procedimento administrativo regular no interior das organi-
zações, adotado mais ou menos simultaneamente à introdução, nesse 
meio, dos modelos fordista e taylorista de relações de trabalho (CDES, 
2014). Sua lógica, transposta para a área educacional, tem sido um dos 
principais mecanismos de reprodução do sistema simbólico capitalista. 

Baseadas em modelos fabris e empresariais, as primeiras expe-
riências de avaliação institucional da educação básica se deram, ao re-
dor do mundo, no contexto do desenvolvimento da escola de massas 
(BONAMINO, 2002). O Estado central deslocou-se, então, de execu-
tor a avaliador da política educacional (ROTHEN e BARREYRO, 2011), 
com os objetivos declarados de monitorar a equidade e a eficiência 
dos sistemas escolares e de subsidiar análises sobre os impactos das 
políticas adotadas (BONAMINO, 2002). 

As políticas curriculares foram marcadas, desde os anos 1980, 
pela associação entre tendências neoconservadoras e neoliberais - a 
primeira com um discurso valorativo do passado, dos saberes acadê-
micos e dos princípios nacionais; a segunda, com a defesa da renova-
ção dos instrumentos de gerenciamento escolar. Isso levou ao desen-
volvimento de políticas de responsabilização docente por resultados 
dos alunos e ao acirramento, nas escolas, dos preceitos e interesses 
do mercado (APPLE apud LOPES e MACEDO, 2011). 

Assim, passou-se a justificar, por meio das avaliações de larga 
escala, algumas políticas de incentivo, com práticas de distribuição 
de subsídios e penalidades às redes escolares, profissionais e estu-
dantes, de acordo com classificações padronizadas. Elas também se 
tornaram subsidiárias à seleção para níveis superiores de ensino. 

Essas práticas avaliativas, ao longo dos anos, colocaram em 
evidência o caráter socialmente construído dos saberes escolares 
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(BONAMINO, 2002) e, portanto, a desigualdade potencializada pelos 
usos sociais das políticas de avaliação. Apesar disso, os sistemas de 
ensino não conseguiram encontrar soluções satisfatórias para incluir 
em seus instrumentos de análise formas de apreender as relações 
sociais presentes na escola e sua ligação com a aquisição do conhe-
cimento curricular e, com base nessas informações, promover um 
processo mais justo de avaliação do desempenho escolar.

No Brasil, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (INEP), responsável pelos sistemas nacionais de 
avaliação e pela produção de estatísticas educacionais, adotou, nes-
sas atividades, as tendências internacionais do pós-guerra, baseando-
-se, sobretudo, nas experiências estadunidenses e francesas dos anos 
1960 e nos aportes teóricos de Ralph Tyler e de estudos desdobrados 
dos dele, que enfatizavam a definição prévia de competências para 
embasar os programas de ensino e as avaliações dos alunos, de forma 
a influenciar a qualidade do currículo (LOPES e MACEDO, 2011). 

Assim, o país realizou, nos anos 1980, provas de Português e 
Matemática em seiscentas e três escolas, nas segundas e quartas sé-
ries do ensino fundamental, no Ceará, Piauí e Pernambuco. Os exames 
foram divididos em três ciclos avaliativos, por meio dos quais propu-
nha-se avaliar o impacto de investimentos em capacitação docente e 
em insumos educacionais sobre o rendimento dos alunos (FREITAS, 
2007; BONAMINO e SOUSA, 2012). 

Esse ensaio preliminar serviu como subsídio para que, em 1988, 
o Ministério da Educação promovesse a primeira avaliação dos siste-
mas públicos de ensino com pretensões de estender-se nacionalmen-
te, nos Estados do Paraná e Rio Grande do Norte, voltadas ao 1º grau. 
No seio dessa experiência nasceu e foi implantado nas escolas esta-
duais, entre os anos de 1989 e 1990, o Sistema Nacional de Avaliação 
do Ensino Público, precursor do Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (SAEB) e do Exame Nacional do Ensino Médio. 
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Com a LDB, em 1996, essa atividade se tornou obrigatória. Se-
gundo o artigo 9º, inciso VI dessa legislação, a União deve “assegurar 
processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino funda-
mental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 
objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do en-
sino” (BRASIL, 1996). Consequentemente, a avaliação escolar foi sendo 
sistematizada e institucionalizada, estendendo-se aos diferentes níveis 
do sistema educacional e à participação do Brasil em avaliações com-
paradas realizadas por organismos internacionais (BONAMINO, 2002). 

O SAEB passou, ao longo dos anos de sua execução, por di-
versas modificações, relacionadas às séries avaliadas, à abrangên-
cia de instituições públicas e/ou privadas, à forma de elaboração dos 
testes padronizados, à inclusão de questionários acerca de dados 
contextuais do aluno e da escola, às áreas do conhecimento e dis-
ciplinas abrangidas e ao uso dos resultados das avaliações para a 
gestão das escolas públicas. 

O sistema atual é composto por três avaliações, a Avaliação 
Nacional da Educação Básica (ANEB), a Avaliação Nacional do Rendi-
mento Escolar (ANRESC), conhecida como Prova Brasil, e a Avaliação 
Nacional de Alfabetização (ANA), incorporada em 2013. O SAEB é apli-
cado aos estudantes do 5º e 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano 
do ensino médio, por base amostral, em escolas públicas e privadas, 
e inclui conteúdos das áreas de Língua Portuguesa e Matemática. Os 
testes de cada uma das provas são elaborados com o uso da técnica 
das Matrizes de Referência, também adotada pelo ENEM (INEP, 2015a). 

O SAEB faz um levantamento dos dados contextuais das es-
colas e dos estudantes, por meio de questionários. A partir de 2015 
o INEP começou a publicar de forma integrada120, na Plataforma De-
volutivas Pedagógicas, análises acerca das relações dos resultados 

120 Essas informações já vinham sendo divulgadas nas edições anteriores, porém de forma 
descentralizada.
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das provas aplicadas com o contexto escolar, bem como questões 
comentadas da Prova Brasil. O órgão apresenta como objetivo dessa 
divulgação a possibilidade de professores e gestores aprimorarem o 
aprendizado de seus alunos por meio do planejamento de ações ba-
seado nos itens do exame (INEP, 2015a). Assim, explicita a intenção, 
para além da medição de aprendizagens - já bastante precarizada, 
por delimitar o conceito de qualidade escolar121 ao bom desempenho 
em provas padronizadas restritas a duas áreas do conhecimento - de 
influenciar diretamente os programas curriculares. 

Os resultados dessas avaliações são, outrossim, embasamento 
para a classificação do Brasil em ranqueamentos internacionais de de-
sempenho escolar, adquirindo, portanto, posicionamento estratégico 
na agenda política. 

Além dessas iniciativas de responsabilidade da União, a partir 
dos anos 1990, Estados e municípios começaram a criar seus siste-
mas próprios de avaliação. Passaram, também, a utilizar os resultados 
do SAEB e do ENEM como balizadores de políticas públicas educacio-
nais. Em 2010, doze dos vinte e sete Estados brasileiros já utilizavam 
informações coletadas em exames padronizados para subsidiar deci-
sões das secretarias estaduais (TRAVITZKI, 2013) relacionadas, entre 
outros, à alocação de recursos e à gestão do magistério público. 

As avaliações em larga escala podem ser diferenciadas em três 
gerações122. As avaliações adotadas pelo Brasil fizeram uma rápida 
passagem da primeira geração, quando não produziam consequên-
cias diretas para a escola e o currículo, para a segunda, com efeitos 
simbólicos gerados pela divulgação pública de seus resultados e por 

121 A ênfase nessa expressão reafirma a necessidade de instrumentos fiáveis para determiná-
-la, sobretudo porque a qualidade, assim vista, é utilizada como parâmetro para informar e 
justificar a distribuição dos recursos educacionais e o trajeto dos estudantes. A avaliação 
adquire, desse modo, uma importância crescente como problema administrativo, e não do 
conhecimento (ESTEBAN, 2013).

122 Divisão elaborada por Bonamino e Sousa, 2012.
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sua utilização para a definição de metas educacionais e do direciona-
mento dado a recursos técnicos e financeiros.

Atualmente, essas avaliações situam-se, no país, nas frontei-
ras entre a segunda e a terceira geração, que engloba práticas avalia-
tivas que implicam sanções e recompensas às escolas. Nessa divisa 
encontram-se práticas como o uso do ranking entre escolas, criado 
pelo Ideb, que conjuga o desempenho nas avaliações do SAEB com 
taxas de aprovação (levantadas por meio do Censo Escolar) para 
finalidades diversas nas diferentes redes de ensino, como, por exem-
plo, o estabelecimento de metas e bonificações de acordo com o 
desempenho alcançado pelas escolas nas avaliações. É essa a pers-
pectiva, por exemplo, do documento A Travessia Social - uma das 
bases da reforma do ensino médio aprovada em 2017 -, que propôs 
a bonificação de professores a partir da performance de estudantes 
em avaliações de larga escala (PAIVA, 2016).

Um produto conhecido dessas práticas é a institucionalização do 
fracasso escolar por meio do acirramento das desigualdades de desem-
penho e de ensino entre escolas públicas e privadas, com o estímulo à 
crescente privatização do setor educacional em moldes mercadológicos 
neoliberais, a precarização do trabalho docente e a diminuição ascen-
dente do investimento nas escolas públicas. As metas de desempenho 
estabelecidas por meio do Ideb, por exemplo, são sempre menores para 
essas escolas, o que, embora seja compatível com o respeito aos dife-
rentes pontos de partida de cada rede de ensino, revela despreocupa-
ção com a gradativa redução dessa distância (CDES, 2014). 

A ampliação do acesso à escolarização veio acompanhada, no 
Brasil, por formas veladas de efetiva redução dessas oportunidades, e 
as avaliações em larga escala apresentaram-se como um instrumento 
dessa restrição, uma vez que atuam no estabelecimento e fortaleci-
mento de vínculos dos estudantes com sua inserção social prévia e 
posterior à escolaridade (ESTEBAN, 2013).
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Embora as constantes mudanças de definições em relação à 
declaração de cor/etnia no SAEB e no ENEM tenham dificultado a aná-
lise histórica de seus resultados e usos sociais do ponto de vista racial 
(PAIXÃO et al., 2011), ambas as avaliações, quando estudadas a partir 
dessa perspectiva, evidenciaram resultados globais mais altos entre 
alunos brancos e uma concentração maior de estudantes negros nos 
estágios inferiores dos níveis de proficiência (PAIXÃO et al., 2011). Os 
relatórios pedagógicos do ENEM, entretanto, repetidamente interpre-
taram essas desigualdades raciais reveladas pelas provas com base 
em concepções do ideário de democracia racial. 

O processo avaliativo passa a servir, dessa maneira, para justi-
ficar, institucionalmente, um resultado de fracasso ou sucesso escolar 
previamente esboçado em um contexto social marcado pelo racismo, 
no qual, o que separa esses efeitos opostos é um ponto de ruptura 
introduzido por uma classificação que, segundo Bourdieu:

a partir do continuum das diferenças infinitesimais entre as 
performances, produz descontinuidades duráveis e brutais, do 
tudo ao nada, como aquela que separa o último aprovado do 
primeiro reprovado, e institui uma diferença de essência entre 
a competência estatutariamente reconhecida e garantida e o 
simples capital cultural, constantemente intimidado a demostrar 
seu valor (BOURDIEU apud PERRENOUD, 2015, p. 87).

Às avaliações em larga escala tem sido, assim, atribuída uma 
capacidade de medição ampla, eficaz, objetiva e igualitária; uma super-
valorização que contrasta com a persistência da produção do fracasso 
pela escola, evidenciada no cotidiano escolar e nos próprios desempe-
nhos apresentados pelos diferentes grupos nesses exames. Sob essa 
ótica, as informações geradas pelos sistemas avaliativos, que poderiam 
ser usadas como instrumentos para a compreensão e o controle externo 
de aspectos do ensino e da aprendizagem (TRAVITZKI, 2013) e, assim, 
para a melhoria da ação educacional, têm servido como meios de com-
petição, classificação e seleção, ou, dito de outra maneira, de justifica-
ção das desigualdades sob uma base racional e científica. 
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Mesmo nos círculos em que se admite a existência de limites nes-
se modelo de avaliação, é comum propagar-se a ideia de que ele é o 
meio mais justo alcançável para promover classificações necessárias à 
seleção inevitável em uma sociedade com recursos escassos. Assim, 

As hierarquias de excelência escolar, das mais formais às mais 
intuitivas, são apenas representações. Entretanto, não são 
quaisquer representações: elas fazem lei, passam por uma 
imagem legítima de desigualdades bem reais de conhecimen-
tos ou de competências. Toda hierarquia retira sua legitimidade 
do desconhecimento relativo da arbitrariedade de seu modo de 
criação. (...) a maioria dos alunos e dos pais [creem] que as 
hierarquias de excelência criadas pela escola dão uma imagem 
grosso modo aceitável das desigualdades reais de domínio dos 
saberes e competências ensinados e exigidos. Faz-se como se 
essas hierarquias existissem em estado latente e só devessem 
ser codificadas, assim como se supõe que a temperatura e suas 
variações existem independentemente do termômetro que as 
medirá. (...) A definição oficial [de êxito escolar] adotada pela 
organização escolar não é uma definição ‘entre outras’, assim 
como o julgamento de um tribunal não é um parecer comum, 
de direito, sobre a inocência ou a culpabilidade de um sujeito. A 
escola recebeu (...) o direito de impor sua definição de êxito aos 
usuários e de lhe dar, senão o status de ‘verdade’, pelo menos 
o de ‘coisa julgada’ (PERRENOUD, 1999, p. 36).

As propostas alternativas ao sistema seletivo baseado nas ava-
liações externas em larga escala, voltadas sobretudo ao ingresso no 
mercado de trabalho e nos níveis educacionais superiores, destacam a 
necessidade de levar em conta a trajetória escolar e social dos sujeitos, 
bem como suas capacidades em habilidades requeridas dos candida-
tos a determinado posto. A busca pela diversidade e pela igualdade 
racial e a preocupação com o impacto social das escolhas nas práticas 
de escolarização e nos processos seletivos para a população pobre 
podem ser, assim, critérios válidos para a seleção dos mais aptos. 

Em países como o Brasil, onde a desigualdade racial é profun-
da, disseminada e persistente e, por isso, a precisão de comparações 
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de mérito individual por meio de testes de conhecimento é prejudicada 
por essas disparidades; onde, ademais, grupos e indivíduos são des-
valorizados em função de estereótipos racistas, é preciso considerar, 
nos momentos de seleção, quais benefícios sociais seriam devidos a 
cada indivíduo se vivêssemos em uma sociedade livre de racismo e da 
injustiça estrutural que dele deriva (RIOS, 2008). 

As ações afirmativas têm essas premissas. Destarte, para evi-
tar privilégios indevidos, resultantes do racismo institucional, buscam 
proteger o direito dos indivíduos negros a concorrerem aos benefícios 
sociais de modo equânime (RIOS, 2008). Elas podem, conforme avalia 
Rodrigo Travitzki, ser uma estratégia eficiente para o aprimoramento 
da qualidade educacional, já que oportunizam o reconhecimento de 
potencialidades dos grupos excluídos que, de outra maneira, seriam 
consideradas inaptidões (TRAVITZKI, 2013). Avaliado, portanto, a partir 
de perspectivas diferentes, o mesmo indivíduo pode ser considerado 
intelectualmente fértil ou estéril (TORRES, 1992). 

O produto da ação pedagógica é um sujeito; não é possível 
avaliá-lo independentemente do processo de sua produção  (PARO, 
2011). Assumir essa ambivalência da avaliação possibilita compreen-
dê-la e construí-la não como uma prática meramente técnica, mas 
essencialmente ética (ESTEBAN, 2000). 

A ênfase das avaliações em larga escala na aferição de capa-
cidades individuais que facilitam o sucesso escolar e social em uma 
sociedade competitiva e excludente pode gerar uma desvalorização 
da dimensão social da inteligência - que permitiria reconhecê-la não 
como propriedade invariável do indivíduo, mas como parte do con-
texto em que o sujeito está e do tipo de competências que são exigi-
das dele (TORRES, 1992).

Os exames nacionais centrados em resultados tendem, nesse 
contexto, a servir como referência para a cultura escolar, condicionan-
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do-a, e como balizadores de programas curriculares (LOPES e MACE-
DO, 2011), estreitando-os, em uma perspectiva de treinamento. Usa-
dos como um qualificativo de importância das atividades de ensino e 
aprendizagem e como um incentivo para que os esforços e compor-
tamentos dos estudantes, na vida cotidiana das aulas, sejam direcio-
nados de acordo com as expectativas institucionais (TORRES, 1992), 
eles criam o risco de colonização do cotidiano escolar pela razão ins-
trumental, empobrecendo a diversidade de conteúdos (valorizando 
apenas aqueles que são mensuráveis e, portanto, úteis), as relações 
intersubjetivas e as práticas pedagógicas (TRAVITZKI, 2013)123.

123 O autor adota o conceito de razão instrumental de Jürgen Habermas.
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A produção do fracasso escolar de pessoas negras acontece, 
no Brasil, ao longo de toda a educação básica, acentuando-se no en-
sino médio. A exclusão desse contingente populacional da conclusão 
dos estudos obrigatórios e do acesso às faculdades não é, portanto, 
pontual, não ocorre apenas no momento oficial de certificação ou de 
seleção para a continuidade dos estudos. Ali, entretanto, se acentua 
e revela: é na passagem da educação básica para o ensino superior 
que se situam os maiores entraves aos percursos escolares da po-
pulação preta e parda. 

De cada cem concluintes do ensino médio, trinta e oito che-
gam a cursar o ensino superior; entre eles, 49% dos candidatos ou 
candidatas brancos e 28% dos estudantes negros ou negras (ARTES, 
2016). Apesar do recente aumento do acesso a esse nível de escola-
ridade, com a institucionalização do Programa de Financiamento Es-
tudantil (FIES) e do Programa Universidade para Todos (PROUNI), a 
abertura de novas universidades públicas e a adoção de políticas de 
ação afirmativa, somente 7,7% dos jovens negros de dezoito a vinte e 
quatro anos estavam matriculados em faculdades em 2008, e 18,3%, 
em 2018, em contraposição aos 13,7% e 36%, respectivamente, do 
grupo branco nas mesmas condições. O crescimento das vagas foi, 
entre 1998 e 2008, de 197,8%, o que levou a um aumento de acesso 
de 189,2% entre brancos e 350,4% entre negros e, ainda assim, a 
distância entre os dois grupos cresceu no período. Assim, em 2008 a 
probabilidade de um jovem branco frequentar o ensino superior era 
97,8% maior do que a probabilidade de uma jovem negra fazê-lo. 
Entre 2015 e 2018, essa tendência de repetiu: embora nesses anos 
tenha aumentado o número de matrículas no ensino superior para 
ambos os grupos raciais, a discrepância entre eles aumentou, no pe-
ríodo, de 16,2 para 17,8 pontos percentuais (IBGE, 2020). Já na pós-
-graduação, em 2008, a presença de estudantes brancos era 297,8% 
superior ao contingente de alunos negros (PAIXÃO et al., 2011).
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Na estrutura educacional operam sistemas avaliativos que legi-
timam as desigualdades escolares por meio da difusão da ideia me-
ritocrática de uma seleção justa e inevitável, de modo a “dar à classe 
política e à opinião política a impressão de que a orientação escolar é 
feita de maneira ao mesmo tempo imparcial, humana e racional” (PER-
RENOUD, 1999, p. 54-5).

O Exame Nacional do Ensino Médio, criado em 1998 como parte 
do aparato estatal de avaliação de rendimento escolar, está no cerne 
desse debate.

A leitura cuidadosa dos relatórios pedagógicos do exame124, 
indicam a influência - a propósito presente em toda estruturação de 
programas e currículos da educação formal no Brasil – de um mode-
lo de elaboração curricular adotado por grande parte do mundo oci-
dental. Desenvolvido pelo estadunidense Ralph Tyler e posteriormente 
aprimorado por teóricos como Baker e Popham, com as noções de 
competências e habilidades, ou Bloom, com a distribuição dos objeti-
vos entre níveis mais ou menos elaborados de cognição, esse modelo 
indica que os conteúdos previstos para o currículo sejam associados 
a comportamentos que expressem o grau de mudança efetuado por 
sua apreensão, de acordo com expectativas previamente definidas. 

Assim, entram em cena os princípios de continuidade e sequên-
cia. Um mesmo objetivo deve ser reiterado em várias experiências em 
diferentes fases do currículo, sendo paulatinamente ampliado e possi-
bilitando, destarte, que cada experiência se torne mais difícil que a ante-
rior. O planejamento curricular culminaria, então, na sua última etapa, na 
avaliação da aprendizagem, focada no currículo para fornecer informa-
ções sobre a eficácia das experiências de aprendizagem na modifica-
ção dos comportamentos dos estudantes (LOPES e MACEDO, 2011).

124 Com apoio das análises de Travitski, 2013 e Lopes e Macedo, 2011. Os relatórios referem-
-se às avaliações de 1998 a 2012.
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Na organização da educação escolar brasileira, e em sua justi-
ficação, fragmentos de sentidos construídos pela elaboração tyleriana 
são hibridizados com outros, como as ideias piagetianas (LOPES e MA-
CEDO, 2011), majoritariamente apresentadas nos relatórios do ENEM 
como base teórica das concepções utilizadas no modelo do exame:

Para Piaget, as operações cognitivas possuem continuidade 
do ponto de vista biológico e podem ser divididas em estágios 
ou períodos que possuem características estruturais próprias, 
as quais condicionam e qualificam as interações com o meio 
físico e social. O estágio de desenvolvimento cognitivo que cor-
responde ao término da escolaridade básica denomina-se pe-
ríodo das operações formais, marcado pelo advento do pensa-
mento hipotético-dedutivo. É nesse período que o pensamento 
científico se torna possível, manifestando-se pelo controle de 
variáveis, teste de hipóteses, verificação sistemática e conside-
ração de todas as possibilidades na análise de um fenômeno. 
Enquanto as operações concretas se aplicavam a contextos 
específicos, as operações formais, uma vez atingidas, seriam 
gerais e usadas na compreensão de qualquer fenômeno, em 
qualquer contexto. As competências gerais que são avaliadas 
no Enem estão estruturadas com base nas competências des-
critas nas operações formais da teoria de Piaget.125

Ao lado dessas concepções de currículo, e relacionados a elas, 
aparecem nos relatórios, de forma reiterada, os seguintes argumentos 
de legitimação dos conteúdos e práticas do ENEM: o embasamento 
em tendências internacionais genericamente citadas, a participação de 
especialistas da área de psicologia do desenvolvimento e psicometria 
na elaboração dos testes, e as explicações detalhadas acerca de no-
ções estatísticas atreladas à matriz de referência da avaliação126 e à 
Teoria de Resposta ao Item (TRI).

Nos anos iniciais do ENEM, enquanto psicólogos e especialis-
tas das áreas de conhecimento contempladas pela prova constituíam 

125 Excerto presente nos relatórios pedagógicos do ENEM de 2002 a 2008. A partir de 2009, 
o texto é modificado, mas mantém-se a explicitação da inspiração piagetiana fortemente 
construtivista na concepção dos exames.

126 Lista de habilidades instrumentais e competências cognitivas do ENEM (BRASIL, 2001).
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o comitê técnico, equipe deliberativa que elaborava os exames, em 
uma instância decisória, e empresas especializadas em aplicações 
de testes responsabilizavam-se pelos procedimentos estratégicos 
de execução da avaliação, instituições da sociedade civil ligadas à 
Educação eram convocadas para compor um comitê de caráter con-
sultivo que visava refletir sobre os efeitos sociais e políticos dos resul-
tados da avaliação no sentido de produzirem mudanças desejáveis 
na educação escolar. A partir do ano 2000 há registro, no relatório, de 
aproximação dos realizadores do ENEM com as secretarias de Es-
tado da Educação, para o aprimoramento e ampliação da aplicação 
das provas, ou seja, em seu aspecto operacional. 

Assim, embora os relatórios enfatizem, a partir de 2004, e prin-
cipalmente após a adoção, em 2006, da divulgação pública dos de-
sempenhos de cada unidade escolar, o uso do ENEM como instrumen-
to de controle social das escolas, e a necessidade de conhecimento 
permanente e atualizado acerca das opiniões, valores, atitudes e rei-
vindicação dos jovens127 para a construção de projetos pedagógicos 
que alcancem patamares superiores de cidadania, as últimas cama-
das convidadas a participar dos processos para institucionalização e 
debate do exame foram os representantes da comunidade escolar – 
profissionais, estudantes e famílias. Aí se revela um aspecto no qual 
as avaliações em larga escala se aproximam do perfil reprodutivo das 
desigualdades escolares operadas pelo sistema educacional - o da 
negação, característica dos regimes pós-coloniais, da participação po-
pular e do diálogo como instrumentos de política pública.

Tentando superar as limitações próprias de uma avaliação padro-
nizada, aplicada indistintamente a um grupo heterogêneo no momento 
final da escolarização (e não durante o processo de ensino e apren-
dizagem) e limitada a um instrumento escrito em forma de questões 

127 No relatório de 2004, por exemplo, essa é uma das justificativas apresentadas para a inclu-
são da redação nas provas do ENEM.
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fechadas – excetuando-se a proposta de redação -, os relatórios versam 
sobre uma avaliação integrada e transdisciplinar de estruturas mentais, 
conteúdos, conceitos, procedimentos, atitudes, comportamentos. Abor-
dam, ainda, a resolução de situações-problema cotidianas e a interpre-
tação da realidade, de modo a superar-se a mera memorização de con-
teúdos. Dessa forma, procura-se ultrapassar a limitação imposta pela 
natureza das questões objetivas de múltipla escolha, que não permite 
uma análise determinista das causas do desempenho (PARO, 2011).

A equipe do INEP e os demais profissionais contratados pelo 
órgão para elaborar o ENEM e avaliar suas perspectivas técnicas e 
sociopolíticas parece ter se debruçado de forma minuciosa sobre o 
estudo das implicações dos resultados do exame no trabalho escolar. 
Em alguns anos, os relatórios chegam a sugerir explicações críticas a 
respeito das respostas majoritariamente escolhidas pelos estudantes 
em determinadas questões e, a partir dessa análise, propor sugestões 
para a mudança de práticas de ensino.

No relatório de 2001, por exemplo, ao verificar a adesão de es-
tudantes, nas respostas a uma questão da prova, à noção moderna de 
guerra justa e o prejuízo causado pela projeção dessa ideia à devida 
interpretação textual proposta pela prova, indica-se que seja estimulado, 
em sala de aula, o trabalho de circunstanciamento e crítica de textos, 
principalmente quando eles se referem a valores culturais. Nesse mes-
mo ano, os analistas apontam, também a partir da análise das respostas 
dos estudantes a uma questão da prova, a probabilidade de que eles te-
nham se aproximado de alguns conteúdos de ensino de forma não con-
textualizada. Assim, sugerem às escolas que o transcurso dos tempos 
natural e histórico seja interpretado em escalas significativas, que per-
mitam relacionar fatos de diferentes origens em uma evolução integrada 
do universo ou da história humana, sendo importante, para tanto, que se 
enfatize a compreensão dos processos em termos de relações causais.
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Admite-se, nos textos dos relatórios do ENEM, sobretudo a 
partir de 2009, a existência de dificuldades, preconceitos e discri-
minações no cotidiano escolar, bem como a influência dos capitais 
culturais de estudantes no seu aprendizado - notabilizada, sobretu-
do, pela análise dos desempenhos nas provas em diálogo com os 
questionários socioeconômicos aplicados aos participantes do exa-
me. Evidencia-se a necessidade de não somente ampliar o ensino 
de conteúdos nas escolas, mas também construir ambiências mais 
seguras e pedagógicas que favoreçam o aprendizado e a educação 
de qualidade. Considera-se, especialmente a partir de 2011, a diver-
sidade regional e cultural do público que realiza o exame. 

Entretanto, ao fim e ao cabo, todo esse processo, ainda que 
crítico, é transformado em um conceito ou número (ESTEBAN, 2013) 
que é usado para corroborar fracassos e sucessos: para limitar ou 
ampliar o acesso de jovens à continuidade dos ensinos e ao mercado 
de trabalho, para classificar escolas e distribuir subsídios ou, direta ou 
indiretamente, punições. 

Ora, sendo difícil, nesse modelo de avaliação classificatória, 
criar situações capazes de levar o aluno a demonstrar as habilidades 
e competências que se deseja (LOPES e MACEDO, 2011), enfatiza-se 
uma forma específica de domínio de determinados tipos de conheci-
mento que, já prestigiados por uma seleção curricular etnocêntrica e 
escolarizada, tendem a reproduzir-se em uma educação básica pres-
sionada pelos requisitos de ingresso na universidade. 

Nesse contexto, competências cognitivas de alto nível, como o 
raciocínio, a comunicação e o senso crítico, em detrimento do senso 
comum, quedam desvalorizadas (SILVA, 2015). É o que revelam, por 
exemplo, os baixos níveis generalizados de desempenho nas provas 
de redação, espaço mais propício do ENEM para a articulação de co-
nhecimentos desenvolvidos ao longo da escolaridade, conforme o pró-
prio relatório do exame aponta, em 2002, ao abordar a importância das 
inferências avaliativas na elaboração da redação:
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...atribuir um significado implica destacar, nos diferentes textos 
associados ao tema, aquilo que o jovem considera relevante, 
aquilo que o toca, que lhe desperta ou instiga motivos de consi-
deração [...] mobilizar informações, sentimentos, reivindicações, 
experiências de vida, frustrações, expectativas, projeções ou an-
tecipações em favor de algo melhor, menos injusto (INEP, 2002).

Os objetivos inicialmente explicitados pelo Ministério da Edu-
cação para o ENEM foram os de servir como uma referência para a 
autoavaliação de cada cidadão em relação à qualidade de sua escola-
rização, com vistas às suas escolhas futuras, e como uma modalidade 
alternativa ou complementar aos processos de seleção para o merca-
do de trabalho, os cursos profissionalizantes e o ensino superior. 

Pretendia-se, ainda, por meio dos relatórios pedagógicos apre-
sentados - a princípio, com frequência anual -, auxiliar a reflexão de 
pais, mães, professores, pesquisadores, gestores e dirigentes das ins-
tituições escolares acerca de suas práticas e o estabelecimento de 
estratégias para a melhoria da qualidade do ensino, por meio de contri-
buições para o processo de reflexão pedagógica, o aprimoramento do 
ensino, a orientação curricular, o desenvolvimento de pesquisas, o pla-
nejamento da vida escolar e a formulação de políticas educacionais.

Ao longo de mais de vinte anos de existência, o espectro de 
atuação do ENEM foi paulatinamente ampliado, tornando-se cada vez 
mais um território de usos e significados disputados. É o que fica explí-
cito nos próprios relatórios do exame quando eles sinalizam, a partir de 
2001, que a avaliação pode servir como subsídio para a elaboração de 
políticas públicas educacionais e para que o Ministério da Educação 
democratize oportunidades de progresso pessoal. 

O texto do relatório de 2004 revela o conflito gerado por essas 
mudanças em uma contraditória consideração que, ao situar o ENEM 
como uma possibilidade de indicar a posição de alguém face o conjunto 
de indicadores ou referências utilizados na prova e de orientar ou regular 
as ações (de estudo, preparação ou superação) da pessoa em uma 
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certa direção, afirma que se lhe interessa utilizar essa indicação, é uma 
decisão que só cabe a ele tomar. Nesse mesmo ano, mais de seiscentas 
instituições de ensino superior utilizaram o ENEM em seus processos 
seletivos. Essa suposta liberdade de escolha, portanto, é determinada 
por fatores extrínsecos ao processo de aprendizagem que se quer mos-
trar como foco último do exame, e determinante de condições futuras 
de vida do estudante. Desvenda-se, então, a relação indissociável entre 
educação e trabalho na produção e reprodução do sistema hegemônico 
capitalista, no Brasil caracterizado e perpetuado pelo racismo estrutural.

Assim, além da abrangência do exame - em 2010, já englobava 
98,5%128 das escolas do país -, cresceram sua relevância e complexi-
dade, sobretudo após a adoção, em 2001, e a ampliação, nos anos 
posteriores, da quantidade de locais de prova e da gratuidade para 
participar dos testes, que atraiu estudantes das regiões Norte e Nor-
deste do país, de escolas públicas129, da educação de jovens e adultos 
e de egressos do ensino médio. 

Os debates acerca do ENEM têm colocado em pauta sua vali-
dade como método de avaliação da qualidade do ensino e, em conse-
quência, do planejamento educacional; como política de responsabi-
lização escolar; como forma de democratização do acesso ao ensino 
superior; e como experiência centralizadora, por concentrar-se em 
nível federal, e totalizante – um único instrumento voltado a inúmeras 
e diversificadas finalidades, muitas vezes sem a apresentação de alter-
nativas ou de ferramentas complementares.

128 A taxa de abstenção do ENEM tem se mantido em torno de 30%. Em 2011 e 2012, ela foi 
maior entre negros que entre brancos, superando, no primeiro grupo, as médias nacionais. 
Também foram maiores, nesses dois anos, as taxas de abstenção dos grupos com menor 
renda familiar, dos estudantes de escolas quilombolas e dos alunos de escolas públicas. 
Esses dados podem configurar-se como importantes fontes de informação para auxiliar a 
compreensão das causas e impactos dos mecanismos de produção do fracasso escolar 
objetivados pelas avaliações padronizadas em larga escala.  

129 Em 2002, a parcela de participantes provenientes de escolas públicas já somava 73%, 
enquanto apenas 13% das inscrições desse ano não foram isentas de pagamento de taxa 
de inscrição (INEP, 2002).
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 Há possibilidades positivas de uso do ENEM, na perspectiva 
da educação das relações étnico-raciais, como meio de tensionamen-
to, a partir do interior da própria estrutura, do ideário racista no contexto 
escolar - sobretudo na perspectiva que o exame abriu para a amplia-
ção da democratização do acesso ao ensino superior e na virtualidade 
de sua influência sobre conteúdos dos programas escolares e de seu 
impacto gradativo no trabalho docente. É importante, entretanto, não 
perder de vista que o ENEM opera no universo de um sistema educa-
cional determinado que, por sua vez, existe em uma dada realidade 
social – e não como elemento neutro, isento ou alheio ao seu contexto. 
Ele atua, assim, de forma reprodutiva das estruturas raciais de discurso 
e poder. Ao mesmo tempo, se revela como território estratégico das 
disputas de significados e usos sociais da educação, sobretudo com 
o acirramento, na última década, das controvérsias acerca de projetos 
políticos – e dos ideários que os embasam – para a educação nacional 
e a organização social do país, explicitadas, por exemplo, na miríade 
de proposições legislativas ligadas ao movimento Escola sem Partido.

Um dos aspectos mais relevantes do ENEM, quando debatido 
sob o olhar do racismo, é sua posição de avaliação de alta recompen-
sa. Na disputa por recursos escassos em uma sociedade marcada 
pelos ideários da meritocracia e da democracia racial, essa avaliação 
chegou a assumir, a um só tempo, os papéis de classificação escolar 
para distribuição de insumos e incentivos, de vestibular e de certifica-
ção do ensino médio. 

Essas funções refletem-se na influência crescente que o exame 
veio exercendo no currículo da educação básica, sinalizada no rela-
tório pedagógico referente ao ano 2004, em que se afirmava que os 
boletins informativos acerca dos desempenhos das escolas no ENEM 
eram utilizados por elas em seus planejamentos anuais. Essa influên-
cia também foi explicitada no documento das edições 2009-2010, em 
que se atribuía ao ENEM o objetivo de contribuir para a criação de uma 
referência nacional para o aperfeiçoamento dos currículos do ensino 
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médio. Nesse biênio foi implantado o Comitê de Governança do Novo 
ENEM que, entre outras atribuições, foi responsável por “consagrar o 
papel do Exame de orientar a melhoria do ensino médio em harmonia 
com os processos de seleção para o acesso à Educação Superior” 
(INEP, 2014, p. 14, grifo nosso)130. A Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional determina, nesse sentido, que

As instituições de educação superior credenciadas como uni-
versidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e 
admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses cri-
térios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com 
os órgãos normativos dos sistemas de ensino (BRASIL, 1996).

 A partir da edição de 2000 do ENEM, o acesso aos resultados da 
avaliação por instituições de ensino e do mercado de trabalho passou 
a ser possível, com autorização do estudante. Em anos subsequentes 
(2004 a 2006), assinala-se um discurso, nos relatórios do exame, de 
incentivo ao uso desse instrumento avaliativo para identificar talentos 
individuais entre os jovens com melhor desempenho nas provas, moni-
torá-los e dar-lhes estímulos para estudos posteriores, “ajudando o sis-
tema a privilegiar aquelas áreas em que esses jovens [com alto desem-
penho] encontram maiores dificuldades” (INEP, 2007a, grifo nosso). 

Foi nesse espírito que, desde a edição de 2006 do ENEM, o 
INEP começou a publicar médias de desempenho por escola, logo 
organizadas na perspectiva de rankeamento. Com isso, a avaliação 
passou definitivamente a servir como base para políticas de responsa-
bilização escolar no Brasil, as quais englobam a adoção de práticas de 
distribuição de subsídios e penalidades às redes escolares, profissio-
nais e estudantes, de acordo com classificações padronizadas. 

Uma das justificativas expostas pelo INEP para a divulgação 
dos dados é incitar estudos e pesquisas mais aprofundados sobre os 

130 No mesmo texto considera-se que os referenciais norteadores do exame, para orientação 
dos participantes e das redes de ensino, não devem ser confundidos com o currículo, bem 
mais amplo, do ensino médio.
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resultados do ENEM, inclusive no que toca à diversidade, conforme 
afirmado no relatório de 2009. Entretanto, o rankeamento permite a 
distribuição de incentivos e penalidades a partir de aspectos alheios 
à comunidade escolar e ao trabalho desenvolvido por cada organiza-
ção educativa formal - cuja qualidade não pode ser traduzida a partir, 
somente, do desempenho médio do aluno (TRAVITZKI, 2013) -, e da 
comparação descontextualizada e classificatória entre escolas e es-
tudantes de diferentes perfis culturais e sociais. Essa prática pode se 
traduzir em um reforçador e retroalimentador das desigualdades es-
colares. Isso fica explícito no reiterado resultado superior obtido no 
ENEM por escolas particulares em relação às escolas públicas131, por 
jovens de famílias com alta renda em relação com os que pertencem 
a segmentos pobres da população132, ou por estudantes brancos em 
relação àqueles com outro pertencimento étnico-racial.133

É assim que, por exemplo, o relatório pedagógico do ENEM do 
ano 2000 interpreta o aumento da média geral e dos níveis apresen-
tados nas competências de redação como decorrência do perfil so-
cioeconômico dos participantes dessa edição do exame, que classifi-
ca como uma população diferenciada do universo de concluintes do 

131 Os relatórios pedagógicos do ENEM abordam, em todos os anos, as diferenças de desem-
penho entre alunos provenientes de escolas públicas e privadas. Algumas características 
que prevalecem em uma e outra organização são também apresentadas pelos textos. As 
escolas privadas possuem em geral mais recursos didático-metodológicos e materiais, 
como salas de informática, quadras esportivas e laboratórios científicos. Já em relação 
às disparidades de perfil socioeconômico do público atendido pelas escolas, prevalece 
nas que são públicas a quantidade de estudantes fora da idade ideal para seu nível de 
escolaridade, o número de jovens que acumulam o estudo com atividades empregatícias, 
a concentração nos cursos noturnos, o menor conhecimento de línguas estrangeiras, as 
escolaridades mais baixas de pais e mães e os menores níveis de renda familiar.

132  Entre os fatores que sofrem influência da posição de renda da família e que podem in-
fluenciar o desempenho dos estudantes nas provas estão o acesso a cursos de línguas, 
a cursos pré-vestibulares e ao conhecimento de informática fora da escola regular. Em 
2007, por exemplo, 85% das famílias de egressos do ensino médio que realizaram o ENEM 
estava no nível de renda mais baixo, entre um e cinco salários mínimos e, do total de candi-
datos, apenas 19% participava de cursinhos pré-vestibular, embora aproximadamente 72% 
estivesse se submetendo à avaliação com o objetivo de entrar na faculdade.

133 Outros fatores que influenciam os resultados do ENEM são o nível de escolaridades dos 
pais do estudante, a macrorregião brasileira em que ele vive e o número de anos utilizados 
para cursar o ensino fundamental e o ensino médio.
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ensino médio no Brasil, por suas melhores condições gerais de vida, 
pela pretensão de continuar os estudos (98% dos participantes decla-
raram esse objetivo ao submeter-se à avaliação) e pela concentração 
de estudantes do Sudeste brasileiro, onde se situava o maior número 
de instituições de ensino superior que, à época, considerava as notas 
obtidas no ENEM como fator para a seleção de alunos.

As diferenças de desempenho entre grupos de estudantes 
acontecem como consequências práticas do modelo de organização 
e gestão do ENEM, apesar de, desde a primeira edição do ranking de 
escolar, o INEP esclarecer as relações existentes entre o conhecimen-
to adquirido e o histórico escolar, familiar e comunitário (TRAVITZKI, 
2013). Isso foi feito principalmente a partir da criação, em 2014, do 
Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas (Inse), concebido no 
intuito de contextualizar o desempenho das escolas nas avaliações 
por meio da caracterização geral do padrão de vida do seu público em 
relação à sua respectiva posição na hierarquia social.134

A vinculação do ENEM à categoria de exame de alto desempenho 
também foi ampliada, destarte, por meio de sua utilização crescente em 
processos de seleção para níveis superiores de ensino. É assim que 
os dados da pesquisa de perfil dos estudantes que realizam as provas 
revelam que a busca destes pela avaliação em decorrência do interesse 
em testar conhecimentos e capacidade de raciocínio diminuiu progressi-
vamente, aumentando, por outro lado, o número de alunos e alunas que 
a procuram tendo em vista ingressar no ensino superior (SOUSA, 2011). 

Alguns indicadores dessa tendência são: o aumento do número 
de inscritos para o exame, que quase dobrou135 no ano imediatamente 

134  Foram desenvolvidas, no Brasil, nas últimas décadas, metodologias de avaliação insti-
tucional de escolas que se propõem a considerar as especificidades de cada unidade, 
envolver a comunidade escolar no processo avaliativo e propor alternativas de solução dos 
problemas identificados. Destacam-se, entre elas, os Indicadores da Qualidade da Educa-
ção (Indique), instrumento desenvolvido por um conjunto de organizações da sociedade 
civil e conselhos da Educação.

135 1.552.316 inscritos em 2004; 3.004.491 inscritos em 2005 (INEP, 2007b).
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posterior à sua adoção como processo seletivo para o ingresso em 
universidades federais e à criação do PROUNI, programa federal de 
concessão de bolsas de estudo em instituições privadas de ensino su-
perior (por meio de incentivos fiscais a essas organizações), o qual uti-
liza como critério de seleção os resultados obtidos no ENEM (BRASIL, 
2005); a celebração, em 2009, de convênios para uso dos dados do 
ENEM para o ingresso em instituições de ensino superior de Portugal; a 
criação, em 2010, do Sistema de Seleção Unificada (SISU)136 -, sistema 
informatizado de seleção para ingresso no ensino superior que permite 
que as universidades e institutos aderentes optem pelo uso das notas 
do ENEM de acordo com parâmetros próprios (notas mínimas e pesos 
diferentes para cada área do conhecimento) e que os estudantes se 
inscrevam para vagas em múltiplas instituições e diversos cursos); a 
exigência, a partir de 2011, da realização do exame para estudantes 
que solicitam o FIES137; a obrigação, a partir de 2013, de obtenção 
de uma nota mínima no ENEM para estudantes que concorrem aos 
subsídios oferecidos pelo Programa Ciência sem Fronteiras, voltado 
ao incentivo à tecnologia e inovação por meio da concessão de bolsas 
de estudos internacionais a alunos de graduação e pós-graduação.

Ainda, em 2009 o ENEM passou a ser o meio de certificação de 
escolaridade138 para quilombolas, estudantes da educação de jovens 
e adultos e pessoas privadas de liberdade, que estão fora do sistema 
regular de ensino. Essas decisões, ao mesmo tempo em que reforçam 
o teor altamente recompensatório da avaliação, trazem à baila uma 
perspectiva de inclusão da população oprimida nos instrumentos de 
acesso a direitos democráticos adotados pelo Estado. 

136 Entre 2010 e 2014, o sistema teve um crescimento de 125% em número de instituições de 
ensino superior credenciadas (BRASIL, 2014).

137 Em janeiro de 2020 foram implantadas algumas alterações nas regras do FIES que po-
dem reduzir sua relevância no acesso ao ensino superior. As principais alterações foram 
a redução da previsão de oferta de contratos em quase 50%, que gera a possibilidade de 
cobrança judicial dos inadimplentes, e o aumento da exigência de desempenho mínimo no 
ENEM para ser contemplado pelo programa. 

138 Até 2017.
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Evidencia-se, dessa forma, o desafio de ter em conta as diferen-
ças no exercício da promoção da igualdade, sob pena de constituir-se 
o ENEM como mais um dos instrumentos de exclusão inclusiva do 
sistema educacional brasileiro. Essa avaliação, como parte do apa-
rato estatal de Educação, fica instada a dialogar com a proposta do 
Programa de Ação da III Conferência Mundial de Combate ao Racis-
mo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, de 2001, 
que recomenda a instituição de programas nacionais para promover o 
acesso de grupos ou indivíduos que são ou podem vir a ser vítimas de 
discriminação racial nos serviços sociais básicos. E essa tem sido uma 
questão de difícil equação para o ENEM. 

O conflito entre as potencialidades de promoção de igualdade 
racial por meio do ENEM e os usos sociais excludentes, no seio do 
racismo institucional, desse exame, fica explicitado em alguns pontos 
dos relatórios pedagógicos da avaliação, a exemplo do que eles regis-
tram em relação às dificuldades enfrentadas por jovens trabalhadores 
que estudam no período noturno, uma forma de exclusão de pessoas 
negras mantida desde a colônia. 

As avaliações que esses estudantes fazem (INEP, 2002; INEP, 
2007; INEP, 2007a.) acerca dos fatores preponderantes que influen-
ciaram sua formação139 revelam que eles atribuem a baixa qualidade 
educacional que receberam, em partes, à não consideração, pelo sis-
tema educacional, das especificidades de sua escolarização, ligadas à 
necessidade de conciliar trabalho e estudo. Assim, faltavam na escola, 
segundo esses alunos, iniciativas de abono de faltas, programas de 

139 Outros aspectos apontados como negativos nas escolas, ao longo dos anos de realização 
do ENEM (consideradas as opiniões do conjunto de candidatos do exame egressos do 
ensino médio que responderam os questionários socioeconômicos), são: a infraestrutura 
de má qualidade, sobretudo no que diz respeito à segurança e à falta de equipamentos 
de informática e acesso à internet, a pouca capacidade da escola de atuar como espaço 
de convivência e resolução de conflitos, o trabalho de baixa qualidade na prevenção e 
combate das drogas, a desconsideração das opiniões e da liberdade de expressão de 
estudantes. Já as características mostradas como positivas são relacionadas aos recursos 
humanos e profissionais das escolas, como a organização das aulas, o preparo dos do-
centes e a discussão de temas da atualidade em sala de aula.
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recuperação de notas, aulas mais dinâmicas, didática diferenciada, 
horários flexíveis etc. (INEP, 2007a.)

Outro indicativo das dimensões desse debate são os números 
relativos à certificação de estudantes de escolas quilombolas nos anos 
2011 e 2012, que revelam um índice de abstenção, entre eles, superior 
ao grau de abstenção do total de participantes do ENEM. Mostram, 
ainda, a baixa proporção de candidatos quilombolas considerados 
aptos à diplomação do ensino médio, que varia entre 2,5 e 11,11% 
daqueles que compareceram à prova.140

Por fim, ao avaliar os desníveis de desempenho no ENEM entre 
estudantes negros141 e brancos, é possível ter uma medida clara de 
como essa avaliação pode reforçar resultados educacionais e proces-
sos seletivos desiguais entre esses contingentes populacionais.

Conforme demonstrado na tabela a seguir, em todos os anos142, 
a média geral da nota do ENEM de candidatos e candidatas brancos 

140 Considerados, separadamente: estudantes que cursaram o ensino fundamental ou o ensi-
no médio somente ou majoritariamente em escolas quilombolas. Na edição de 2012, entre 
os candidatos à certificação provenientes do ensino médio realizado apenas em escola 
quilombola, não houve nenhum aprovado.

141 São utilizadas diferentes classificações relacionadas a cor, etnia e raça nos diversos relató-
rios do ENEM. Para a análise apresentada neste livro, foram agrupados na categoria negro 
os critérios: negros, mulatos, pardos e pretos.

142 Consideradas as informações fornecidas nos relatórios pedagógicos dos anos 2001 a 
2008. A partir de 2009 a forma de atribuição de notas aos participantes do ENEM é mo-
dificada e passa a ser calculada de acordo com critérios estatísticos que levam em con-
sideração o desempenho global de todos as pessoas que realizaram o exame e os seus 
níveis médios de acertos em questões ponderadas por sua dificuldade, em consonância 
com a Teoria de Resposta ao Item. Nos anos de 2007 e 2008 os valores apresentados são 
aproximados, seguindo a proporção das representações gráficas que são mostradas nos 
relatórios. Não foram disponibilizados dados sobre o desempenho dos estudantes no do-
cumento de 2009. Em 2010, só é possível identificar as médias gerais dos grupos branco 
e negro, que foram, respectivamente, de 530,33 e 496,29 na parte objetiva da avaliação e 
de 606,7 e 586 na redação. Nos anos 2011 e 2012 não foi possível especificar os valores 
numéricos correspondentes às médias de desempenho porque os gráficos apresentados 
no relatório pedagógico desses anos não registram esses valores, apenas apresentam 
uma representação gráfica deles. É visualmente identificável, ainda assim, a continuidade 
das mesmas disparidades entre brancos e negros e entre escolas públicas e privadas 
que foram verificadas nos anos anteriores. Além disso, afirma-se ao longo do texto que, 
em ambos os anos, foram maiores as notas em todas as áreas das questões de múltipla 
escolha, e na redação, para o grupo branco do que para os pretos e pardos.
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é mais alta do que aquela obtida por negros e negras na parte obje-
tiva da prova. Esses índices diferentes em função do pertencimento 
racial mantêm-se com a mesma configuração quando considerados, 
separadamente, os estudantes provenientes de escolas públicas e pri-
vadas. Apenas no ano 2004 a média de nota de candidatos negros 
supera, nas escolas privadas, aquelas dos alunos brancos. 

Tabela 1 – ENEM - Desempenho em provas objetivas brancos 
e negros – escola pública e privada – 2001 a 2008.

ano
média geral escolas privadas escolas públicas

negros brancos negros brancos negros brancos

2001 35,99 43,33 47,51 54,78 34,43 38,23

2002 30,25 36,85 41,26 48,51 28,75 31,88

2003 44,99 53,05 58,77 65,78 42,74 47,1

2004 40,52 49,32 58 38,2 55,83 63,17

2005 36,25 42,8 49,4 58 35,05 38,7

2006 34,6 39,7 45,05 52,7 33,75 36,7

2007 48,4 55,5 61,6 70,5 47,35 52

2008 38,9 45,5 50,85 59 37,9 42,1

Fonte: a autora, 2021.

O mesmo acontece com as notas de redação, embora com dis-
paridades menos acentuadas:

Tabela 2 – ENEM - Desempenho em redação brancos e 
negros – escola pública e privada – 2001 a 2008. 

ano
média geral escolas privadas escolas públicas

negros brancos negros brancos negros brancos

2001 48,58 55,01 57,58 62,44 47,46 51,94

2002 51,22 56,45 59,99 63,74 50,17 53,61

2003 52,73 57,47 61,76 65,25 51,46 54,18

2004 45 52,29 59,78 64,12 43,03 47,01
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2005 54,5 58 62,05 65,2 53,9 56,3

2006 50,15 54,1 57,9 60,5 50,1 52,9

2007 55,95 57,5 60,5 62,9 54,55 56,3

2008 58,3 60,9 63,9 65,9 57,9 59,7

Fonte: a autora, 2021.

Ao analisar os desempenhos de candidatos por níveis de pro-
ficiência, constata-se que há, no grau intermediário (Regular a Bom), 
uma porcentagem maior ou igual de estudantes negros, em relação 
aos brancos, nas redações de 2007 e 2008 e nas questões objetivas 
de 2003 e de 2005 a 2007. Dessas, somente na redação de 2008 a 
diferença do número de alunos negros é superior a 1 ponto percentual 
em relação à quantidade de estudantes brancos. Já no nível Bom a 
Excelente, o mais alto possível, estudantes negros são, em todas as 
variações de análise possíveis, uma minoria. Em sentido contrário, eles 
aparecem invariavelmente em frequência maior do que os candidatos 
brancos no nível Insuficiente a Regular.

Essas informações são explicitadas na tabela a seguir:

Tabela 3 – ENEM – Distribuição estatística de proficiência em 
provas objetivas e redação - brancos e negros – 2001 a 2008.

ano raça

insuficiente 
a regular regular a bom bom a excelente

objetiva redação objetiva redação objetiva redação

2001
negros 69,4 28,2 28,8 64,9 1,8 6,9

brancos 49,2 15,9 43,9 70 6,8 14,2

2002
negros 21,2 84,6 70,9 22,5 7,8 0,9

brancos 12,6 66,7 73,1 29,7 14,4 3,6

2003
negros 17,4 44,6 72,9 47,3 9,7 8

brancos 10,7 28,5 72,5 51,7 16,8 19,8

2004
negros 32,7 58 58,6 36,7 8,6 5,3

brancos 21,1 38,2 63,1 45,8 15,8 16



S U M Á R I O 239Sumário

2005
negros 12,8 68,1 76,4 29,8 10,9 2

brancos 8,3 51,3 75,4 41,2 16,3 7,5

2006
negros 12,8 73,9 76,4 25 10,9 0,9

brancos 8,3 59,2 75,4 36,8 16,3 4

2007
negros 12,5 32 72 58 9,5 7

brancos 11 21 72 58 12 20,5

2008
negros 61 10,5 35,5 72,5 1,5 16

brancos 41 8 49 71 10 22

Fonte: a autora, 2021.

Essa tendência de desigualdade de desempenho entre brancos 
e negros, ausentes as perspectivas das políticas de ação afirmativa na 
aplicação do ENEM (embora o PROUNI e outras seleções que utilizam 
o exame adiram a elas), aliada a outras três características dessa ava-
liação que estão presentes em seus relatórios pedagógicos, reafirmam 
seu posicionamento no espectro do racismo institucional; a saber: os 
discursos baseados no ideário da democracia racial; a ausência de 
perspectiva racial em importantes análises acerca do exame; e a im-
precisão de conceitos e termos que fazem referência ao pertencimento 
étnico-racial da população negra.

O discurso influenciado pelo ideário da democracia racial apare-
ce nos relatórios pedagógicos da avaliação de 2001 até 2010. 

No primeiro desses anos, o relatório sinaliza que “pardos, negros 
e indígenas, mas especialmente estes dois últimos” (INEP, 2001, p. 127), 
destacam-se pelas frequências mais baixas de desempenhos superio-
res, o que é explicado, no documento, pela marginalização historicamen-
te sofrida, por essas coletividades, das melhores condições de ensino. 
Essa análise separada das categorias pardos e negros pode ser um in-
dicativo do seu embasamento na ideia da miscigenação brasileira como 
um fator de branqueamento e, em consequência, de afastamento das 
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populações pardas da discriminação racial individualizada decorrente 
das marcas fenotípicas reconhecidas como próprias da população preta. 

No mesmo texto propõe-se que a oferta de gratuidade para a 
realização do ENEM explica o aumento do número de participantes 
que se declararam pretos e pardos para 36%, em relação aos 19% do 
ano anterior. Partindo dessa avaliação acertada, que revela a indisso-
ciável relação entre os problemas raciais e sociais no Brasil, o relatório 
defende, entretanto, ações afirmativas “de raiz econômica, não-discri-
minatória, includente de cidadãos desfavorecidos de qualquer origem” 
(INEP, 2001, p. 5, grifo nosso). Baseia-se, assim, em um argumento 
essencial da ideia de democracia racial, o de que no Brasil, não há 
racismo, as diferenças são sociais; combatendo-as, portanto, seria 
possível produzir resultados mais igualitários para todos os grupos. 

De maneira semelhante, entre 2002 e 2010 foi repetido o seguin-
te discurso:

... a média obtida na prova objetiva pelos negros que realizaram 
o Ensino Médio na escola particular é maior que as médias ob-
tidas por todos os outros segmentos que realizaram o Ensino 
Médio ou na escola pública, ou na escola pública e privada, e 
a diferença que separa as médias do conjunto de negros distri-
buídos na escola pública e particular é de mais de 14 pontos (...) 
as possibilidades limitadas desses segmentos historicamente 
marginalizados das melhores condições de ensino podem ser 
ampliadas no âmbito escolar (INEP, 2002, p. 160).

Essas considerações foram feitas, assim como no relatório de 
2001, separando os grupos pretos e pardos e comparando somente 
o desempenho dos primeiros aos dos demais segmentos raciais. A 
conclusão é de que as diferenças de desempenho são produzidas 
não em função do pertencimento racial dos candidatos, mas de sua 
vinculação a escolas públicas ou privadas. Assim, conclui, poderiam 
ser minimizadas pelas próprias escolas.



S U M Á R I O 241Sumário

Essa análise ignora, entretanto, que, numericamente, os alunos 
negros considerados bem-sucedidos na escola privada não seriam su-
ficientes para alterar o perfil, hoje branco, de acesso às universidades 
e aos espaços de poder. Esquiva-se, também, à avaliação das razões 
pelas quais, dentro do mesmo sistema de ensino, grupos de estudan-
tes negros apresentam desempenhos invariavelmente mais baixos 
que os de outros pertencimentos raciais. É como se as discrepâncias 
entre as organizações públicas e privadas não fossem, também elas, 
produzidas em uma realidade racista e, assim, reprodutoras da lógi-
ca que regula as relações sociais no sistema capitalista por meio da 
manutenção das desigualdades raciais como seu suporte ideológico. 
Nesse contexto, em que medida alterar a escola pública nos moldes 
das concepções privadas de qualidade do ensino poderia de fato alte-
rar a configuração racial das performances escolares?

É nesse sentido que figuram as críticas de Branco et al. (2018) 
à construção da reforma do ensino médio com base em ideários do 
neoliberalismo e do Estado mínimo. Encabeçada por lobbies educativos 
(redes de sujeitos políticos não públicos como as empresas privadas 
e as organizações da sociedade civil a elas vinculadas), a elaboração 
do texto promoveu sua flexibilização para atender a necessidades mer-
cadológicas em detrimento da formação emancipatória de cidadãos, 
ampliando possibilidades de terceirização e privatização do ensino e  
deixando de se preocupar com temas importantes para a qualidade da 
educação, sobretudo pública, como o financiamento, a estrutura das es-
colas, a evasão de alunos e as condições de trabalho dos professores. 

No que diz respeito à ausência de análises sobre o ENEM, nos 
relatórios do exame, que levem em consideração a perspectiva racial, 
são destacados alguns eventos. Os documentos relativos às avaliações 
de 1998 a 2000 não interpretam o desempenho geral dos estudantes 
em função de seu pertencimento racial. O mesmo ocorre no relatório 
de 2002, em uma análise de uma amostra de redações sobre o tema 
O direito de votar: como fazer dessa conquista um meio para promover 
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as transformações sociais que o Brasil necessita?, na qual são consi-
derados fatores que podem ter levado os estudantes a determinadas 
interpretações da proposta, como a reprodução de ideias repetidas pela 
grande mídia ou por familiares em um determinado momento histórico. 
Já no ano de 2003 foram elaborados indicadores para avaliar as condi-
ções socioeconômicas dos candidatos do ENEM, sem a inclusão das 
classificações raciais143. Somente a partir de 2005 uma das perguntas 
do questionário socioeconômico passou a abordar o tratamento de uma 
questão racial pela escola como fator para avaliação da organização em 
suas relações com os desempenhos dos estudantes. O item, denomi-
nado atenção à identidade étnica foi avaliado como regular a bom pela 
maioria dos alunos – em média, 58,4%, entre os anos 2005 e 2009, e 
como insuficiente a regular por cerca de 19,5% deles, no mesmo período.

Por fim, a imprecisão de conceitos e termos que fazem referên-
cia ao pertencimento étnico-racial da população negra (VIGGIANO e 
MATTOS, 2015) também está presente nos relatórios do ENEM.

 Em primeiro lugar, ocorre o uso dos termos raça, cor e etnia, 
muitas vezes de forma concomitante, parecendo querer designar o 
mesmo conceito, e esses usos se alternam ao longo dos anos, o que 
pode denotar a ausência de debates teóricos aprofundados sobre o 
tema entre a equipe idealizadora das avaliações. Nos anos de 2006 a 
2008, por exemplo, os relatórios referem-se a raça/cor/etnia – talvez a 
solução encontrada para agrupar os grupos negros e pardos/mulatos 
em uma única categoria de análise e contrapô-la ao segmento branco. 

Nesse sentido, Sales Jr. (2006) aponta, analisando questioná-
rios do IBGE no concernente às classificações raciais, que existe no 
Brasil uma confusão entre raça, etnia e cor, explicada pelo equívoco 
de considerar conceitos como indicadores. Assim, gênero é um con-

143 São aspectos abordados pelos indicadores: a posição do pai e da mãe no trabalho, o 
bem-estar residencial, a atenção dada pela escola ao aluno trabalhador, a realização de 
atividades extracurriculares, os hábitos de leitura, aspectos da escola, aspectos do profes-
sor, interesse por determinados assuntos e atraso escolar.
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ceito, enquanto sexo é um indicador, pobreza é um conceito, já a 
renda é um indicador e, finalmente, raça é um  conceito, que não se 
reduz à cor da pele, esta sim, um indicador. Dessa forma, branca e 
amarela são termos que referem-se, simultaneamente, à raça e à cor 
da pele, mas preta, parda e indígena, não. 

A metodologia adotada pelo IBGE para classificação racial con-
templa a autoclassificação em seis alternativas – branca, preta, parda, 
amarela, indígena e não declarada. Ela foi adotada pelo INEP a partir 
de 2009 como a forma de levantamento de dados utilizada nos ques-
tionários socioeconômicos do ENEM. Até esse ano, predominou o uso 
das classificações pardo/mulato e negro, adotadas em 1999 e de 2003 
a 2007. Em 1998, usou-se pardo e preto; entre 2000 e 2002, mulato e 
negro, embora o termo pardo também tenha sido utilizado no texto dos 
relatórios; em 2008, pardo e negro. 

O gráfico a seguir mostra a evolução do número de inscritos no 
ENEM, ano a ano, com recorte racial. 

Gráfico 1 – Percentual de inscrições no ENEM 
- negros e brancos - 1998 a 2021.

Fonte: a autora, 2021.
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É possível inferir que o progressivo aumento do número de es-
tudantes negros que participaram da avaliação deve-se tanto à de-
mocratização dos meios para realização das provas e à gradativa 
ampliação de seu caráter compensatório quanto ao crescimento do 
autorreconhecimento, da população brasileira, de sua identidade ne-
gra. Nesse sentido, como aponta Laura Cecília López, 

... se a ambiguidade tem sido um traço característico da clas-
sificação racial das sociedades latino-americanas, ela não tem 
impedido que uma parcela significativa da população seja per-
manentemente racializada no cotidiano e que, nesse sentido, 
tenha assumido sua identidade negra de forma não-ambígua e 
contrastante em relação a seu outro (branco) como modo de rea-
firmar sua condição de humanidade e de direitos (2012, p. 123).

No documento relativo ao biênio 2011-2012 nota-se um aperfei-
çoamento na qualidade da apresentação de dados sobre raça e cor, 
com a definição clara dos termos utilizados e da abordagem teórica 
em que se baseiam e com o uso de bibliografia especializada da área. 
Ainda, nesse relatório não são apresentadas, como nos anos anterio-
res, análises de dados sem aprofundamento teórico crítico – não se 
incorre, portanto, em conclusões premeditadas sobre o tema racial. 
Propõe-se, outrossim, a fornecer um levantamento completo e deta-
lhado de informações com perspectiva racial sobre a avaliação, para 
que outros pesquisadores desenvolvam análises especializadas que 
possam contribuir, efetivamente, para a problematização da temática 
e a melhoria das condições das redes de ensino brasileiras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

... dizer o que somos hoje tem a finalidade de ‘captar por onde 
o que é e como é poderia não ser mais o que é’ e, assim, ‘abrir 
um espaço de liberdade concreta, de transformação possível’. 

A tarefa do intelectual ao ‘dizer a atualidade’ é justamente 
seguir suas linhas de fragilidade e se inscrever em seus pontos 
de tensão para descrever o ‘o que é’, ‘fazendo-o parecer como 

podendo não ser, ou podendo não ser como é’ (...) recorrer à 
história adquire sentido na medida em que a história tem por 
função ‘mostrar que o que é nem sempre foi, ou seja, que é 
sempre na confluência de encontros, casualidades, que se 

formaram as coisas que dão a impressão de serem as mais 
evidentes. O que a razão experimenta como sua necessida-
de, ou melhor, o que as diferentes formas de racionalidade 

apresentam como sendo-lhes necessário, pode-se perfeita-
mente fazer sua história e encontrar as redes de contingências 
a partir de onde isso emergiu; o que não quer dizer que essas 
formas de racionalidade sejam irracionais; isso quer dizer que 

repousam sobre uma base de prática humana e de história 
humana, e dado que essas coisas foram feitas, podem, com a 

condição de que saibamos como foram feitas, ser desfeitas’.

Michel Foucault

A escola não pode tudo, mas pode mais.

Jaqueline Abramowicz

Os conteúdos apresentados neste livro procuram colocar em 
evidência o caráter socialmente construído dos saberes escolares e 
das práticas educacionais formais, e a desigualdade racial que os 
subjaz e é por eles potencializada, visando contribuir, desta forma, 
para o enriquecimento cognitivo da sociedade que, segundo Nilma 
Lino Gomes, 

...ocorre tanto por via do que designo sociologia das ausên-
cias (a revelação-denúncia de realidades e atores sociais si-
lenciados, ignorados, esmagados, trivializados) como por via 
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da sociologia das emergências (a revelação-potência de no-
vos conhecimentos, de outras dimensões de emancipação e 
da libertação de novas e ancestrais identidades, formas de luta 
e de ação política) (2017, p. 10).

Assim, respondida a pergunta inicial que instigou as pesquisas 

que realizei durante o mestrado acadêmico, a qual, dita de maneira infor-

mal, pode ser enunciada da seguinte forma: “Por que a Lei 10.639/2003 

não ‘pegou’?”, e cuja solução foi encontrada na compreensão dos me-

canismos do racismo estrutural, restam as indagações acerca de como 

transformar essa realidade e de qual o papel da escola nesse processo. 

Essas questões já foram amplamente formuladas e explo-

radas por pesquisadores do campo antirracista e integrantes do 

movimento negro e, embora não sejam o foco desta obra, gostaria 

de destacar a relevância, para seu debate e compreensão, de ter 

em mente o papel da práxis dos movimentos sociais e populares, 

como indicado por Chauí (2013, p. 99), no desmonte do “imaginá-

rio autoritário, quebrando o monopólio da classe dominante sobre 

a esfera dos bens simbólicos e a sua difusão, e quebrando a sua 

conservação por meio da classe média”. 

No mesmo sentido, Istvan Mészáros aponta a necessidade de 

que as experiências constitutivas do ser humano em uma perspecti-

va de contra internalização ou contraconsciência descolonizada144 se 

deem, em sua maior parte, fora do “âmbito de controle e da coerção 

institucional formais” (MÉSZÁROS, 2008, p. 54), isto porque, como 

acentua o filósofo, em concernência com as dificuldades encontra-

das em cenários de racismo estrutural, “As soluções educacionais 

formais, mesmo algumas das maiores, e mesmo quando estão sa-

144 Expressão formulada por Renato Constantino. Frantz Fanon apresenta, em linha semelhan-
te, a ideia de descolonizar o pensamento (NOGUERA, 2014).
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cramentadas pela lei, podem ser completamente invertidas, desde 

que a lógica do capital permaneça intacta como quadro de referência 

orientador da sociedade” (MÉSZÁROS, 2008, p. 45).

Para exercer um papel relevante no campo da educação an-

tirracista a escola precisa, assim, ultrapassar seus muros, abrir suas 

portas, quebrar suas grades, compartilhar saberes, dialogar. 

Por fim, às análises acerca do ENEM apresentadas aqui seria 

relevante acrescentar um exame cuidadoso dos conteúdos dessa 

avaliação, ao longo de suas mais de vinte edições, em relação a 

presenças, ausências, recorrências e qualidade da abordagem das 

temáticas raciais. 

Desde 2003, com o advento da Lei 10.639/2003, pode-se 

considerar obrigatória a inclusão das temáticas de História e cultura 

africana, afrobrasileira e indígena entre os conteúdos avaliados pelo 

Exame Nacional do Ensino Médio, uma vez que a LDB, alterada por 

ela, é considerada como parâmetro para definição dessa avaliação 

desde sua primeira edição. Isso é explicitado, por exemplo, no rela-

tório da edição de 2004, que afirma que o ENEM deve contemplar 

todas as dimensões práticas, críticas e éticas da formação escolar si-

nalizadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa 

inclusão é, ademais, expressamente recomendada em 2009, no Pla-

no Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-brasileira e Africana

Ao analisar a matriz de referência do ENEM é possível identificar 
habilidades e competências145 que, potencialmente, contemplam as 

145 Competências são definidas no documento como as ações e operações que se utiliza para 
estabelecer relações; habilidades são o saber fazer.
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temáticas relativas às pessoas negras e ao continente africano146. Além 
disso, preconiza-se que, entre os critérios para seleção de itens para 
compor as provas do exame, seja considerada a maior abrangência e 
atualidade do tema (INEP, 2014). 

Já no anexo Objetos de conhecimento associados às Matrizes 
de Referência, são contemplados, em Ciências Humanas e suas tec-
nologias, no tópico Diversidade cultural, conflitos e vida em socieda-
de, os itens A escravidão e formas de resistência indígena e africana 
na América, História cultural dos povos africanos e A luta dos negros 
no Brasil e o negro na formação da sociedade brasileira; e no tópico 
Formas de organização social, movimentos sociais, pensamento po-
lítico e ação do Estado, o item Geopolítica e conflitos entre os séculos 
XIX e XX: Imperialismo, a ocupação da Ásia e da África, as Guerras 
Mundiais e a Guerra Fria.

Para além das listagens de conteúdos, as provas do ENEM 
podem ser estudadas, na perspectiva racial, em diferentes recortes, 
como formação discursiva, dando-se ênfase ao sistema de dispersão 
e regularidade, à ordem de aparecimento sucessivo, às correlações, 

146 Entre elas encontram-se: diversidade sociocultural e linguística; interpretações contextuali-
zadas da realidade histórico-geográfica, social e política; relações de poder, fluxos popula-
cionais e organizações políticas em escala local, regional e mundial; processos de formação 
socioeconômica; fatores socioeconômicos do desenvolvimento; tomadas de decisão soli-
dárias; respeito ao ponto de vista dos outros; priorização do pensamento coletivo; crítica à 
realidade; envolvimento com projetos de natureza coletiva; capacidade de descentralização 
(de considerar uma mesma coisa segundo suas diferentes perspectivas ou focos); ideias de 
ética, cidadania, democracia, igualdade e respeito às diferenças; resolução de problemas 
sociais; valorização da linguagem corporal e da arte como formas de saber, integração 
social, geração de significados e formação de identidade; patrimônio literário e linguístico 
como território de memória e identidade nacional; sistemas simbólicos; variedades linguísti-
cas sociais, regionais e de registro; ciências naturais como construções humanas com pa-
péis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade; 
confrontação de interpretações científicas com aquelas baseadas no senso comum; ques-
tões de saúde humana e suas relações com conhecimentos científicos, aspectos culturais e 
características individuais; movimentos sociais, instituições, grupos, conflitos e participação 
social; processos de produção ou circulação de riquezas e implicações socioespaciais; 
formas de uso ou apropriação de espaços rural e urbano; justiça e meios de comunicação; 
lutas sociais e conquistas no que se refere às legislações ou políticas públicas; formas de 
inclusão social; processo de ocupação humana, interação da sociedade com o meio e 
paisagem; diversidade artística e de manifestações de grupos sociais e étnicos.
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posições, funcionamento e transformações entre seus objetos, aos ti-
pos de enunciação, aos conceitos e às escolhas temáticas (SALES 
JÚNIOR, 2006). Dessa forma, é possível desvendar, nesses docume-
tos, traços ideológicos próprios da produção de sentidos que se dá no 
território escola-currículo-avaliação.

Assim, indico algumas abordagens possíveis na análise dessas 
avaliações. 

É pertinente realizar, primeiramente, um estudo da sequência 
histórica de provas sob o viés do impacto provocado em seus con-
teúdos relacionados à temática racial por eventos políticos relevan-
tes, como a promulgação da Lei 10.639/2003 e de suas regulamen-
tações, da BNCC e da reforma do ensino médio (BRASIL, 2017), as 
sucessivas alterações no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb), o crescente impacto social do próprio ENEM, a emergência 
mundial de discursos e movimentos antirracistas como o Black Lives 
Matter, entre outras mobilizações políticas importantes nos campos 
progressistas e conservadores, e alterações governamentais e insti-
tucionais em âmbito nacional e internacional. 

Outra perspectiva de análise possível é verificar os não-ditos, 
as ausências que podem ser expressivas na construção do imagi-
nário racista, sobretudo quando colocadas lado a lado àquilo que é 
explicitado, como: a apresentação de índices negativos de desenvol-
vimento humano e social no continente africano em relação a outras 
partes do globo sem a contextualização das suas causas históricas; a 
proposição de temas sociais para as redações com material de apoio 
(textos e imagens) que não mencionam a interseccionalidade dessas 
questões com a temática racial; a caracterização de populações afri-
canas ou ameríndias como escravizadas sem que os povos brancos 
e europeus sejam nomeados escravistas. 
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Nesse sentido, pode ser apropriado investigar a prática de ter-
giversação nos conteúdos da avaliação. Jurjo Torres Santomé (1993) 
a caracteriza como uma deformação ou ocultamento da história e das 
origens de comunidades que são objeto de marginalização ou xenofo-
bia para naturalizar situações de opressão. 

Ainda no campo do não-dito é interessante refletir sobre a pre-
sença do ideário de democracia racial no ENEM. Nesse sentido, em 
pesquisa (SANCHEZ, 2014)147 acerca dos conteúdos das provas dos 
anos 2010 a 2012, foram identificadas menções às relações étnico-ra-
ciais e à cultura negra em todas as provas de língua inglesa, disciplina 
que contém, a cada ano, apenas 5 questões. Essas alusões foram, em 
todos os casos, positivas em relação às imagens e produções das pes-
soas negras, críticas em relação ao racismo e colocadas como ideias 
centrais, cujo conhecimento era necessário para a resolução das ques-
tões em que se inseriam. Assim, foi identificada uma proporção e uma 
centralidade maior dos temas mencionados pela Lei 10.639/2003 nas 
avaliações de inglês do que em qualquer outra área do conhecimen-
to. Demonstra-se claramente, ali, a existência dos conflitos raciais e a 
importância da mobilização das populações negras em outros países, 
sobretudo nos Estados Unidos, sem fazer o mesmo com a realidade 
brasileira, uma maneira de reforçar a ideia de que aqui há democracia 
racial sem sequer mencionar explicitamente esse pensamento. 

O não-dito da branquitude pode, então, ser um importante ba-
lizador para um olhar crítico acerca dos conteúdos do ENEM. É pos-
sível debruçar-se sobre suas provas, nesse sentido, com a indagação 
de quando e como as pessoas e populações brancas e não-brancas 
são ou não apresentadas de forma racializada, e suas relações com a 
invisibilização conveniente (GADIOLI e MÜLLER, 2017) do lugar de fala 
da brancura em questões de imagem e autoimagem  (SILVA, 2017). 

147 Outras evidências do ideário de democracia racial nos conteúdos do ENEM (1998 a 2012) 
são analisadas no estudo. 
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Cabe pensar, nessa linha, sobre marcas de eurocentrismo, su-
premacia branca e racismo epistêmico - um “conjunto de dispositivos, 
práticas e estratégias que recusam a validade das justificativas feitas 
a partir de referenciais filosóficos, históricos, científicos e culturais que 
não sejam ocidentais” (NOGUERA, 2014, p. 27) - que as avaliações 
estudadas possam carregar. 

Nesse sentido, é possível avaliar excertos de filósofos cuja pro-
dução intelectual é marcada pelo pensamento racista, como Hegel, 
Montesquieu (ASANTE, 2017) e Kant (NOGUERA, 2014); verificar a 
existência, frequência e relevância de menções a cientistas, artistas, 
escritores, jornalistas, compositores e outros produtores de conheci-
mento com diferentes pertencimentos raciais ou nacionalidades; refletir 
sobre os conteúdo do exame a partir da perspectiva da etnomatemá-
tica; analisar, no escopo da avaliação, como são tratadas as questões 
da mestiçagem e do colorismo; debater sobre polêmicas em torno do 
pertencimento racial de Machado de Assis e outros possíveis literatos 
negros frequentemente citados no exame; discutir o posicionamento 
político racista mais ou menos explícito ou a produção literária com 
marcas de aculturação de autores como Jorge Amado, Monteiro Loba-
to, Cruz e Souza e o próprio Machado de Assis (NASCIMENTO, 2016). 

Assim como a literatura, o conteúdo imagético presente no 
ENEM comporta representações de pessoas brancas e não brancas. 
Cabe questionar, então, como as gravuras, pinturas, esculturas, foto-
grafias, charges e outros suportes visuais apresentados nas avalia-
ções mostram as figuras humanas que retratam, e quem as produz. 

Dessa forma, é possível revelar o sistema de significação e pro-
dução de identidade comportado pelo exame, no qual a representação 
dos diferentes grupos de acordo com seus pertencimentos raciais é 
tanto descrição, pela forma como eles são apresentados em textos 
e imagens, quanto delegação, por delinearem quem tem o direito de 
representar quem (SILVA, 2010).
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Nesse sentido, é importante lançar o olhar sobre as ocorrências 
de estereótipos, bem como de valorações positivas, acerca das diferen-
tes racialidades mencionadas pela avaliação, já que “A não existência do 
corpo negro e dos seus saberes pode se fazer presente quando esse 
corpo é tematizado via folclorização, exotismo ou negação. Ou então 
quando esse corpo é apresentado e representado como indisciplinado, 
lento, fora do ritmo, que não aprende, violento” (GOMES, 2017, p. 79).

Em análise das provas do ENEM entre os anos 2003 e 2012 
(SANCHEZ, 2014), foram identificados, em quatorze questões, os se-
guintes estereótipos, sem contraposição, em relação à África ou às 
pessoas negras: passividade, instabilidade, guerras, epidemias, acul-
turação, atraso, maus hábitos, ausência de virtudes morais e, em 43% 
delas, escravidão. A presença numerosa desse tema no ENEM preci-
sa ser problematizada, então, sob a indagação de Joyce King (apud 
ASANTE, 2017) acerca de como se ensina sobre a escravização de 
africanos. São perspectivas críticas? Há diferentes visões do mesmo 
tema? Fala-se a partir do ponto de vista dos escravizados? 

Outra abordagem válida é a do currículo turístico (SANTOMÉ, 
1993) pela qual pode-se avaliar, na temática racial apresentada pelas 
avaliações do ENEM, o que é residual, transversal, ilustrativo, trivial, 
folclórico ou contribucionismo, em contraponto àquilo que é conteúdo 
orgânico e integrado do exame.

Por fim, sugiro o estudo das redações produzidas no contexto 
da segunda aplicação do ENEM do ano 2016, cujo tema foi “Caminhos 
para combater o racismo no Brasil”. 

Encerro este livro com um trecho do poema Still I rise, de Maya 
Angelou, e com a lembrança dele sendo recitado pela deputada esta-
dual Leci Brandão no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo em meados de 2018, após uma série de pronunciamentos 
da heteronormatividade branca, masculina e bélica tão representativos 
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da nossa atual política de Estado – que, será, “sempre precisará de 
ridículos tiranos?”

A luta inspiradora do feminismo negro com seus lutos, ancestra-
lidades e conquistas, sob o lema Uma sobe e puxa a outra, traduzida 
na voz de Leci, nos desautorizam o desânimo, pois se ela, do alto de 
seus 73 negros anos, ali anunciava diante de nós que ainda se levanta, 
e levanta sua voz em prol da justiça, “enquanto os homens exercem 
seus podres poderes”, é nosso dever seguir seus passos. Com ela, 
“Eu quero aproximar meu cantar vagabundo/Daqueles que velam pela 
alegria do mundo”. 

Das choças dessa história escandalosa

Eu me levanto

De um passado que se ancora doloroso

Eu me levanto

Sou um oceano negro, vasto e irrequieto

Indo e vindo contra as marés eu me elevo

Esquecendo noites de terror e medo

Eu me levanto

Numa luz incomumente clara de manhã cedo

Eu me levanto

Trazendo os dons dos meus antepassados

Eu sou o sonho e as esperanças dos escravos

Eu me levanto

Eu me levanto

Eu me levanto!

Maya Angelou
(Tradução de Francesca Angiolillo)
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