
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

Programa de Pós-Graduação em Educação  

 

Vanderson Ely Meira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIDADE RACIAL NEGRA NAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO: tensões e 

desafios no processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de 

Diamantina/MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantina 

2017  



 
 



 
 

Vanderson Ely Meira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIDADE RACIAL NEGRA NAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO: tensões e 

desafios no processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de 

Diamantina/MG. 

. 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – STRICTO 

SENSU, nível MESTRADO como parte dos 

requistos para obtenção do título de MAGISTER 

SCIENTIAE EM EDUCAÇÃO. 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Regina Célia do Couto 

 

 

 

 

Diamantina 

2017  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VANDERSON ELY MEIRA 

 

IDENTIDADE RACIAL NEGRA NAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO: tensões e 

desafios no processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de 

Diamantina/MG. 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – STRICTO 

SENSU, nível MESTRADO como parte dos 

requistos para obtenção do título de MAGISTER 

SCIENTIAE EM EDUCAÇÃO. 

 

 

Orientador: Prof.ª Dr.ª Regina Célia do Couto 

 

 

Data da Aprovação: 06/11/2017 

 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Simone Barreto Anadon – FURG 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Denise da Silva Braga – UFVJM 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Regina Célia do Couto – UFVJM  

 

 

 

DIAMANTINA  



 
 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Ubuntu! 

 Sou o que sou, pelo que somos. E foi com persistência e coragem, mas, sobretudo, pela 

colaboração de algumas pessoas, que acreditei, uma vez mais que seria possível e fiz do meu 

sonho minha crença, dos meus estudos minhas orações.  

Ubuntu! 

Aos que juntos caminhamos, agradeço as contribuições várias. À minha família, cheiro de 

café nos dias intermináveis de ciência. Aos amores/amigos, companheiros que me abraçaram. 

Aos colegas da pós-graduação, amálgamas de buscas. 

Ubuntu! 

Aos professores da educação básica, graduação, especializações e mestrado, partilha generosa 

de conhecimentos, minha essência intelectual traz um pouco de todos. À Prof.ª Dr.ª Denise da 

Silva Braga, colaboração analítica na reflexão desta pesquisa. À admirável Prof.ª Dr.ª Regina 

Célia do Couto, sapiência e sensibilidade no múnus de ensinar e orientar.  

Ubuntu! 

E quando o tempo passar vou me recordar deste importante dia, que foi 

materialização/concreção de mais uma etapa na construção da minha história, onde todos 

vocês foram imprescindíveis para que eu alcançasse esta verdade. 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dia aprendi uma arte secreta. Invisibili-Dade, era seu nome. Acho 

que funcionou, pois ainda agora vocês me olham, mas nunca me 

vêem. Só meus olhos ficarão para vigiar e transformar seus sonhos em 

caos... (JIN, M.,1987 apud BHABHA, 1998, p. 74).   



 
 

  



 
 

RESUMO 

 

A questão central desta pesquisa é investigar como a identidade racial negra foi incorporada 

no processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG. Indicamos 

uma abordagem metodológica mista, sendo predominantemente qualitativa, mas, também 

quantitativa, integrada como estratégia de pesquisa complementar. Propomos um arranjo de 

análise desenvolvido em três etapas, sendo revisão bibliográfica, coleta de dados e preparação 

do material e, inferência e apresentação dos resultados. Para composição da amostra 

utilizamos dois instrumentos, coleta documental e entrevista, sendo que dos documentos que 

integram o corpus do trabalho nas duas versões da meta 22 – Projeto de Lei nº 08/2015 e Lei 

nº 3.880/2015 – concentraram nosso maior interesse, sendo a parte dos documentos onde foi 

abordado o tema da identidade racial negra. As entrevistas foram direcionadas à 

representantes de dois segmentos que participaram da elaboração do Plano, os dirigentes 

municipais e grupo de discussão. Efetuamos a análise dos dados de acordo com o método de 

análise de conteúdo descrito por Bardin (2010). O texto da dissertação foi dividido em quatro 

seções: Metodologia; Dialética das raças: por uma identidade racial negra; Planejamento e 

Plano Educacional: políticas de currículo; Análise da elaboração do Plano Municipal de 

Educação de Diamantina/MG: a identidade racial negra em questão. Os resultados indicaram 

que o pós-colonialismo, determinante nas “[...] relações de poder e formas de conhecimento 

que colocam o sujeito imperial europeu na sua posição atual de privilégio [...]” (SILVA, 2014, 

p.127), como fenômeno presente em todas as instâncias sociais, reproduz no campo das 

políticas de planejamento curricular, formas de discriminação e exclusão da identidade racial 

negra, evidência que julgamos importante para a interpretação do campo político curricular 

brasileiro. 

 

Palavras-chave: Identidade racial negra. Políticas de currículo. Plano Municipal de Educação. 

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The central question of this research is to investigate how the black racial identity was 

incorporated in the process of elaboration of the Municipal Plan of Education of 

Diamantina/MG. We indicate a mixed methodological approach, being predominantly 

qualitative, but also quantitative, integrated as a complementary research strategy. We 

propose an analysis arrangement developed in three stages, being bibliographical review, data 

collection and preparation of the material, and inference and presentation of the results. For 

the composition of the sample we used two instruments, documentary collection and 

interview, and the documents that integrate the corpus of the work in the two versions of goal 

22 – Bill nº 08/2015 and Law nº 3.880/2015 – focused our greatest interest, being the part of 

the documents where the subject of the black racial identity was approached. The interviews 

were directed to the representatives of two segments that participated in the elaboration of the 

Plan, the municipal leaders and the discussion group. We performed the data analysis 

according to the content analysis method described by Bardin (2010). The text of the 

dissertation was divided into four sections: Methodology; Dialectic of races: by a black racial 

identity; Planning and Educational Plan:curriculum policies; Analysis of the elaboration of 

the Municipal Plan of Education of Diamantina/MG: the black racial identity in question. The 

results indicated that postcolonialism, which is a determining factor in the "[...] power 

relations and forms of knowledge that place the European imperial subject in its current 

position of privilege [...]" (SILVA, 2014, p. 127), as a phenomenon present in all social 

instances, reproduces in the field of curricular planning policies, forms of discrimination and 

exclusion of black racial identity, evidence which we deem important for the interpretation of 

the Brazilian curricular political field 

 

Keywords: Black racial identity. Curriculum policies. Municipal Plan of Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A identidade racial negra tornou-se nas últimas décadas um tema de acentuada 

expressão, tanto em trabalhos de produção científica quanto em discussões políticas. No que 

concerne à relação com as políticas de planejamento curricular no Brasil, a questão ganha 

corpo com a implementação da Lei 10.639/2003, através de suas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a inserção no currículo escolar da temática História e Cultura afro-brasileira. 

Petronilha Silva (2013), ao refletir sobre a referida Lei, afirma que desde os anos 80, a partir 

dos movimentos negros organizados, a afirmação pela identidade étnico-racial, bem como a 

afirmação por direitos específicos vêm se constituindo em um campo cada vez mais visível. 

Tais buscas por visibilidade, empoderamento e ocupação de lugares na sociedade, constituem 

matéria para o estabelecimento de novos estudos. 

O nosso interesse pelas discussões em torno da identidade racial negra nas 

políticas de currículos tem sua origem em estudos efetuados na Especialização em Educação 

em Direitos Humanos realizada na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM). Provocados pelas reflexões do curso, iniciamos um Plano de Ação nas 

turmas de Ensino Médio da Escola Estadual São João Batista, localizada na cidade de 

Itamarandiba/MG.  

O plano de ação, intitulado “Projeto Identidades”, teve como objetivo fomentar a 

discussão sobre as identidades minoritárias dentro da escola, de modo a valorizar e incentivar 

o reconhecimento das várias identidades subalternizadas pelo currículo escolar – salientamos 

que não existe um consenso quanto ao uso da expressão identidades minoritárias. Nesta 

pesquisa aplica-se o significado pela concepção de identidades locais em contraposição à 

identidade nacional, sendo a identidade de grupos de pessoas marginalizados por possuírem 

características diferentes da identidade fixada pelo Estado (LOPES; MACEDO, 2011). Assim, 

identidade minoritária é uma categoria relacional, que adquire conteúdo semântico 

contextualmente, sendo necessário considerar a existência de uma identidade majoritária 

(MIZUTANI, 2012).  

O Plano de Ação foi iniciado pelo tema da identidade racial
1
 negra, uma vez 

observado que naquele âmbito existia um problema. Realizamos uma pesquisa a partir das 

informações disponíveis no Diário de Classe e o quesito raça-cor declarado pelos alunos 

                                                                 
1
 Na teorização social, [etnia] utilizado frequentemente como sinônimo de “raça”; mas, enquanto “raça” teria, 

supostamente, conotações mais biológicas, “etnia” teria conotações mais culturais. Com a crítica pós-

estruturalista ao conceito de “raça”, que o vê como sendo, ele próprio, uma construção discursiva e cultural, as 

distinções entre os dois termo [“etnia” e “raça”] tende a desaparecer (SILVA, 2000, p. 56). 
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negros envolvidos demonstrou que em 68% dos casos não correspondia à realidade da escola, 

havia uma negação da identificação do preto, afirmando-se pardos e brancos, ainda que não 

fosse.  

Esses dados conduziram-nos a analisar o Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

escola, no qual certificamos a ausência de políticas de fomento ao reconhecimento e 

visibilidade das identidades minoritárias. O que deve ser avaliado, tendo em vista que a escola 

está localizada no Vale do Jequitinhonha, num município que possui de acordo com a 

Fundação Cultural Palmares, reconhecidas dez Comunidades Remanescentes de Quilombos 

(CRQs), e a população negra é invisibilizada no Projeto Político Pedagógico. Destacamos que 

conforme o inciso IV, do art. 1º da Lei 12.288/2010 – Estatuto da Igualdade Racial – 

população negra é “[...] o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme 

o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), ou que adotam autodefinição análoga”.  

Posteriormente, pelo desenvolvimento exitoso do Plano de Ação, fomos 

convidados a representar a Superintendia Regional de Ensino de Diamantina/MG, no I Fórum 

de Ações Afirmativas de Minas Gerais, realizado em julho de 2015, na Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG). As discussões do Fórum apontaram que as desigualdades raciais, 

sobretudo vivenciadas pela população negra, perpassam as demais formas de desigualdades 

por vezes experienciadas por minorias, acentuando-as ainda mais, dado análogo ao que 

encontramos no desenvolvimento desta pesquisa. 

Para entender sobre as desigualdades raciais, que ainda perduram nos currículos 

escolares, a teoria pós-colonial nos auxiliou, assentimos que o colonialismo europeu marcou a 

história ocidental com as atrocidades da escravidão. O colonialismo é a dimensão constitutiva 

da experiência histórica entre o dominador europeu e os povos dominados, tem como 

princípio a inferiorização das diferenças identitárias destes povos, aspecto “que não 

desaparece com a independência ou descolonização”, segundo Assis (2014, p. 614). Africanos 

e afrodescendentes experimentam os sofrimentos causados por estas estruturas e práticas que 

se traduzem em formas de desigualdade sociais e econômicas (ÁFRICA DO SUL, 2001), 

ainda presentes na sociedade contemporânea.  

Alicerçado no mito da democracia racial, o currículo escolar desconsidera a 

diversidade e o tratamento desigual historicamente imposto aos diferentes grupos sociais e 

raciais, afirma Gomes (2011a). Não se pode ignorar, porém, os índices de desigualdade 

econômica e social entre negros e brancos. Dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, em Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2015, 
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apontam que trabalhadores negros receberam salários menores, cerca de 58,2% do valor dos 

salários recebidos por trabalhadores brancos, bem como outros dados que apresentamos no 

capítulo 4 deste trabalho. No entanto, ainda que os índices sociais apresentem os desníveis 

entre negros e brancos brasileiros, os movimentos sociais organizados têm encontrado 

dificuldades em evidenciar a urgência de uma justiça racial, apropriada para lidar com as 

políticas de identidades e com direitos específicos. 

Afirmando o valor e a diversidade cultural da população negra a Lei 10.639/2003 

sancionada pelo governo do presidente Lula, produto das lutas dos movimentos sociais 

organizados, altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDBEN) 9.394/1996 e 

se faz uma importante política de currículo que visa garantir a democratização. Gomes 

(2011a) acentua que a lei supracitada tenciona causar impactos positivos no âmbito 

pedagógico tais como a superação de preconceitos sobre a África e o negro brasileiro, a 

subjetividade não apenas dos negros, mas, sobretudo dos brancos, haja vista que a identidade 

racial branca tem se colocado como padrão de referência de toda uma espécie.  

A obrigatoriedade da Lei 10.639/2003 experimenta, pelas relações de poder, os 

seus descompassos e na prática a sua efetividade fica comprometida. Ausente nos currículos 

das licenciaturas, nas formações continuadas de professores, nas discussões diárias em sala de 

aula, e nas discussões de políticas suplementares, a lei é reduzida a algumas abordagens em 

datas específicas do calendário escolar e não se firma como uma força viva na consciência dos 

alunos, na prospectiva de transformação social, acentua Gomes, (2011a). 

Ainda no âmbito das políticas de currículo, a implementação do Plano Nacional 

de Educação foi definida pelo art. 214 da Constituição Federal de 1988, inserida num período 

de reformas do Estado, que engendraram a redemocratização e a descentralização da política 

educacional. Lembramos que este artigo foi alterado pela Emenda Constitucional nº 59/2009, 

que estabeleceu para o Plano a duração de dez anos
2
. O Plano Nacional de Educação em 

vigência, sancionado pela Lei 13.005/2014, estabelece 10 diretrizes e 20 metas com suas 

respectivas estratégias para a organização da educação no país. Dentre as dez diretrizes do 

Plano Nacional de Educação, destaque para a terceira e décima: “[...] superação das 

desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas 

as formas de discriminação e; promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade [...]” (BRASIL, 2014).  

                                                                 
2
  A respectiva emenda também aprimorou o objetivo do artigo 214 e inseriu o inciso VI - estabelecimento de 

meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto.  
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O art. 8º do Plano Nacional de Educação definiu o prazo de um ano para que os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios elaborassem ou adequassem os planos já 

aprovados em lei, em consonância com as suas diretrizes, metas e estratégias. Decorre que os 

planos municipais de educação, devidamente elaborados até junho de 2015, na 

corresponsabilidade com entes federativos estavam obrigados a abordar questões de 

identidade e diversidade racial.  

Do encontro dos eventos descritos, agregado ao fato de que na região do Vale do 

Jequitinhonha, na escola na qual fizemos a pesquisa, apresentou a ausência de identificação 

dos negros com sua raça, o fato de Diamantina/MG ser obra do trabalho escravizado negro e o 

fato de que os planos municipais de educação terem a obrigação de abordar questões da 

identidade e diversidade racial, constituíram elementos essenciais para escolha do tema e dos 

objetos a serem analisados nessa pesquisa, que foram pensados a partir da questão: como o 

tema identidade racial negra foi inserido no Plano Municipal de Educação de 

Diamantina/MG, considerando-se que este é um território de disputas políticas curriculares? 

Desta maneira decidimos pesquisar o processo de elaboração do Plano Municipal de 

Educação de Diamantina/MG, sendo uma política de currículo, que por sua vez é um campo 

de disputas e negociações das identidades raciais.   

Em consequência, pressupomos o objetivo central desta pesquisa que é investigar 

como a identidade racial negra foi incorporada no processo de elaboração do Plano Municipal 

de Educação de Diamantina/MG. E os objetivos específicos, assim expressos: Analisar quais 

discursos de cultura estão presentes no processo de elaboração do Plano Municipal de 

Educação de Diamantina/MG; Analisar como a identidade racial negra foi traduzida pelos 

diversos grupos sociais que participaram do processo de elaboração do Plano Municipal de 

Educação de Diamantina/MG; Identificar como foi abordado o tema dos direitos raciais 

respectivos à população negra, na elaboração do Plano Municipal de Educação de 

Diamantina/MG. 

 Diamantina/MG é uma cidade construída pela mão de obra negra escravizada, 

uma área de concentração da diáspora africana. Termo este que usamos de empréstimo de 

Hall (2003) para quem a corresponde à história de povos africanos negros que foram 

violentamente levados à escravidão e a sofrimentos causados pelo colonialismo imposto pelo 

homem europeu branco e do movimento de libertação, empoderamento e ocupação da 

identidade cultural negra. Neste contexto, as políticas de identidade racial deveriam ser mais 

direcionadas para o reconhecimento, empoderamento e ocupação negra – o que não descarta a 

importância destas políticas nos demais municípios de todo o país. Ainda, outro fator 
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importante é que Diamantina/MG é sede de uma Superintendência Regional de Ensino (SER), 

fato este que pode influenciar diretamente na elaboração deste Plano Municipal de Educação. 

Observando que as políticas de planejamento curricular são campos de conflito, 

locais de disputa e de negociação de forças (SILVA, 2014), investigar sobre a identidade 

racial negra nas políticas de currículo, em especial na elaboração do Plano Municipal de 

Educação de Diamantina/MG, significa investigar processos de resistência, subterfúgios, 

conformismos na arena de disputa, disparidades entre os discursos (MAINARDES, 2006).  

O estudo das políticas de identidade racial no âmbito das políticas curriculares 

associa-se ao discurso dos direito humanos. Temática que ganha substância nas últimas 

décadas, cuja trajetória tem como marco inaugural a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, proclamada em 1948 em Assembleia Geral pela Organização das Nações Unidas 

(TOSI, 2004). Por essa via, compreendemos que a discussão dos direitos humanos, direitos 

que possuímos pelo simples fato de que somos humanos é desafiada não apenas pelas 

questões que atravessaram os séculos, mas se encontra com as provocações da conjuntura 

hodierna (RABENHORST, 2008). Conforme a Lei nº 12.288/10, consideramos nesta 

investigação os direitos raciais como os direitos destinados a garantir à população negra a 

efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e 

difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. 

Falamos de questões raciais, desenhadas em um cenário diverso, singular, próprio 

das sociedades contemporâneas. Assim, esta pesquisa envolve analisar questões relacionadas 

às políticas raciais específicas à população negra numa sociedade racial bipolar, dada a 

contundente divisão do povo brasileiro entre negros e brancos.  

Realizamos uma abordagem metodológica mista, quantitativa e qualitativa, 

integradas com estratégia de pesquisa complementar. Propomos um arranjo de análise 

desenvolvido em três etapas, sendo revisão bibliográfica, coleta de dados e preparação do 

material e, apresentação dos resultados. Para composição da amostra utilizamos dois 

instrumentos, coleta documental e entrevista, sendo que dos documentos que integraram o 

corpus do trabalho nas duas versões da meta 22 – Projeto de Lei nº 08/2015 e Lei nº 

3.880/2015 – concentraram nosso maior interesse, pois é a parte dos documentos onde foi 

abordado o tema da identidade racial negra. As entrevistas foram direcionadas a 

representantes de dois segmentos que participaram da elaboração do Plano, sendo dirigentes e 

grupo de discussão. Efetuamos a análise dos dados de acordo com o método de análise de 

conteúdo descrito por Bardin (2010). 
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O texto da dissertação está dividido em seis capítulos, sendo que no primeiro e 

segundo capítulo consta a introdução e metodologia, respectivamente. No terceiroo capítulo, 

“Dialética das raças: por uma identidade racial negra”, começamos articulando os 

desdobramentos históricos sobre o tema da raça, discussão baseada no monogenismo e 

poligenismo e posteriormente agregada pela teoria do darwinismo. Assentimos que a 

abordagem contribui em muito com as perspectivas raciais desenvolvidas no Brasil do final 

do século XIX e início do século XX. Realce para o trabalho de Schwarcz (1993) estudo que 

tem como parêntese temporal 1870-1930 e toma como base a discussão suscitada pelos 

Museus Etnográficos, Institutos Históricos e Geográficos, Faculdades de Direito e Faculdades 

de Medicina do Brasil.  

O encontro da raça nestes cenários tem suas particularidades, mas em todos um 

mesmo entendimento, a raça negra é um problema para o futuro da nação brasileira. Entramos 

assim, no campo da identificação. Sobretudo com Hall (2003; 2005; 2015; 2017) alcançamos 

uma discussão importante para entendimento do objeto desta pesquisa. A identidade é uma 

construção subjetiva que envolve questões históricas, culturais, sociais, existenciais. A 

identidade do sujeito pós-moderno é um campo discursivo.  

O quarto capítulo “Planejamento e Plano Nacional: políticas de currículo”, tem 

por objetivo alcançar a parte histórica do Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG 

que é contemplado na seção na qual apresentaremos os resultados da análise documental. Para 

tanto, iniciamos com uma síntese que compreende informações pontuais dos anos 1930 a 

2015 que corresponde a uma análise historicizada do planejamento educacional no Brasil, 

com ênfase no Plano Nacional de Educação. No endereçamento desta parte do estudo, 

iniciamos a abordagem com uma análise do currículo e das políticas de currículo, cônscios de 

que um plano de educação é uma política de currículo (SILVA, 2014; LOPES; MACEDO, 

2011).  

Nessa parte da análise evidenciamos alguns indicadores de discursos presentes no 

parêntese temporal supracitado e realizamos questionamentos a fim de compreender a 

natureza e a finalidade destas políticas de planejamento curricular. Os resultados encontrados 

servem para balizar os desdobramentos do estudo. Nesta parte do levantamento teórico e 

análise empírica, baseamos  em estudos de Demerval Saviani (2014), João Carlos Libâneo 

(2012), Gaudêncio Frigotto e Maria Ciavatta (2003), Stephen Ball (2006; 2001), Carlos 

Roberto Jamil Cury (2015), Eliza Bartolozzi Ferreira e Marília Fonseca (2011) e outros de 

forma secundária.   
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No quinto capítulo “Análise da elaboração do Plano Municipal de Educação de 

Diamantina/MG: a identidade racial negra em questão”, apresentamos os resultados da análise 

das amostras de relatos coletados através das entrevistas. O que possibilitou compreender que 

o pós-colonialismo determinante nas “[...] relações de poder e formas de conhecimento que 

colocam o sujeito imperial europeu na sua posição atual de privilégio” (SILVA, 2014, p.127), 

enquanto fenômeno presente em diferentes espaços sociais, reproduz no campo das políticas 

de currículo, formas de discriminação e exclusão da identidade racial negra, cerceando 

direitos específicos.  

Uma vez apresentados nossos achados para o campo em que se insere o objeto 

estudado, evidenciamos no último capítulo, algumas considerações. Avaliamos que o campo 

das políticas de currículo são campos de disputas, por vezes, determinados por ideologias 

coloniais historicamente dominantes, que subalternizam a identidade racial negra, mas o 

enfrentamento produz mudanças e avanços, lentos, e de proporções pequenas, mas ocorrentes. 
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2 METODOLOGIA 

 

Na asserção de Marconi e Lakatos (2010, p. 139) a pesquisa “[...] é um 

procedimento formal com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento 

científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades 

parciais”. Logo, toda pesquisa implica um processo, uma organização metodológica, “o 

método científico é a teoria da investigação” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 66). Porém, é 

indispensável observar o tipo de método a ser empregado para apreensão do fenômeno. 

Com efeito, considerando a investigação sobre a identidade racial negra no 

processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG, a pesquisa foi 

efetuada mediante enfoque misto, sendo uma pesquisa predominantemente qualitativa, mas, 

também quantitativa, integrada como estratégia de pesquisa complementar. No que concerne a 

abordagem quantitativa, ela se funda numa análise sistemática que permite e orienta a 

quantificação (MARCONI; LAKATOS, 2010). Ainda, no que concerne às pesquisas 

quantitativas, Gil (2007) define três fatores importantes: o conhecimento direto do fato, a 

economia e rapidez e a quantificação estatística dos dados coletados.  

Quanto à abordagem qualitativa, Lüdke e André (2013), aludindo ao livro 

“Pesquisa qualitativa em educação”, de Bogdan e Biklen, apresentam cinco características que 

configuram um estudo qualitativo: a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua 

fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; os dados coletados são 

predominantemente descritivos; a preocupação com o processo é muito maior do que com o 

produto; o significado que as pessoas dão as coisas e à sua vida são focos de atenção especial 

pelo pesquisador; a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo.  

Assim, “[...] a abordagem quantitativa fundamenta-se na frequência de aparição 

de determinados elementos da mensagem. A abordagem não quantitativa [qualitativa] recorre 

a indicadores não frequenciais susceptíveis de permitir inferências, por exemplo, a presença 

ou (a ausência) pode constituir um índice tanto (ou mais) frutífero que a frequência de 

aparição” (BARDIN, 2010, 140), tal uso complementar destas abordagens tem ocorrido em 

pesquisas no campo da educação. Considerando o campo do corpus da pesquisa, verificamos 

que foi possível alcançar mais profundidade em uma abordagem com indicadores 

quantitativos e qualitativos, o que ocorreu de forma integrada, isto é, como estratégia de 

pesquisa complementar (FLIK, 2009). O grau e a fase em que foram utilizadas cada uma das 

abordagens, dependeu da necessidade e das circunstâncias em que se desenvolveu o estudo 

(SAMPIERE; COLLADO; LUCIO, 2006). 
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2.1 Percurso e ferramentas metodológicas  

 

A pesquisa foi realizada em três etapas, sendo revisão bibliográfica, coleta e 

tratamento dos dados e apresentação dos resultados. A revisão bibliográfica, como primeiro 

passo para saber em que nível se encontra atualmente os estudos relativos ao objeto que 

analisamos, possibilitou conhecer algumas vozes proponentes em torno do discurso da 

identidade racial e situar trabalhos realizados e posicionamentos relevantes (MARCONI, 

LAKATOS, 2010). Constituiu uma etapa básica de desvelamentos teóricos, e por isso, 

fundamental para esta pesquisa. O aporte teórico foi se constituindo no percurso da análise, as 

vozes a princípio conhecidas, conduziram a outras que só pelo processo conseguimos 

alcançar. 

A parte empírica da investigação foi realizada com o objetivo de coletar 

informações acerca do processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de 

Diamantina/MG e consistiu em um estudo exploratório-descritivo combinado, uma vez que a 

pesquisa acumula dados de descrições quantitativas e qualitativas que de acordo com Marconi 

e Lakatos (2010, p. 85) “[...] são estudos exploratórios que têm por objetivo descrever 

completamente determinado fenômeno”.  

Em vista das informações pretendidas, dois procedimentos metodológicos foram 

utilizados na coleta de informações, entrevista semiestruturada e coleta documental. A 

entrevista é um importante instrumento para a coleta de dados em abordagens quantitativas e 

qualitativas, é um procedimento utilizado em estudos de natureza exploratória. Nesta análise 

significou uma solução para “[...] o estudo de tópicos complexos demais para serem 

investigados por instrumentos fechados num formato padronizado” (SZYMANSKI, 2002, 

p.10).  

Ainda, considerando as proposições de Szymanski (2002), nas pesquisas de 

âmbito educacional é interessante a aplicação de entrevistas com estruturas mais flexíveis. 

Assim realizamos entrevistas do tipo semiestruturadas, que se desenvolveu a partir de um 

esquema básico, porém não aplicado rigidamente, possibilitando reformulações durante o 

diálogo.  Como assevera Ball (2006), não se pode ignorar as disputas e os embates que 

ocorrem na formulação das políticas, assim direcionamos a entrevista aos atores sociais 

envolvidos na elaboração do Plano, representantes de dois segmentos, que julgamos 

interessante ouvir, tanto pelo objeto desta pesquisa quanto pelo local ocupado na arena de 

disputas, os dirigentes e o grupo de discussão da meta 22, sobre a diversidade, sendo três 

representantes de cada segmento. 
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As entrevistas, foram realizadas no período de dezembro de 2016 a abril de 2017. 

Sendo que foram entrevistados primeiro os representantes do segmento de dirigentes e 

posteriormente os representantes do segmento do grupo de discussão. Os entrevistados foram 

convidados entre seis e três meses antes da coleta, sendo orientados sobre os objetivos, os 

ricos, os benefícios e o uso dos resultados da pesquisa, bem como o caráter voluntário da 

participação, conforme o Apêndice A deste trabalho (Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE).  

Por se tratar de entrevista semiestruturada, enviamos anteriormente o roteiro das 

entrevistas aos participantes de acordo com o Apêndice B deste trabalho (Roteiro de 

Entrevistas). Utilizamos o mesmo roteiro de perguntas em todas as coletas. As entrevistas 

foram realizadas em local escolhido pelos participantes, sendo ambientes fechados e sem a 

presença de outros sujeitos. Os relatos foram coletados com o uso de gravador de voz e 

anotação de impressões. A duração de cada participação foi entre 41m23s e 1h1m26s, dentro 

do previsto, que era de uma a duas horas aproximadamente. 

Quanto à análise documental, entendemos que os documentos são fontes de dados 

de onde é possível retirar evidências de um fenômeno. “Não é apenas uma fonte de 

informação contextualizada, mas surge num determinado contexto e fornece informações 

sobre esse contexto” (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 45). Considerando que numa pesquisa 

nenhuma fonte deve ser ignorada, na análise documental a técnica exploratória complementou 

as informações obtidas através das entrevistas.  

Os documentos que integraram o corpus do trabalho constam de documentos 

qualificados como oficiais primários, escritos e contemporâneos. Sendo o Decreto nº 

0296/2014 que institui e designa a Equipe Técnica Multidisciplinar de elaboração do Plano 

Municipal de Educação de Diamantina/MG, o Decreto nº 0317/2014 que institui a Comissão 

Representativa da Sociedade para elaboração do Plano Municipal de Educação de 

Diamantina/MG; os extratos de cinco atas de reuniões realizadas com a participação da 

Equipe Técnica Multidisciplinar e Comissão Representativa da Sociedade na elaboração do 

documento-base do Plano.  

Também se incluem a esses documentos, os extratos das atas da primeira e 

segunda Audiência Pública, ainda na fase de elaboração do Plano; o texto do Projeto de Lei nº 

08/2015 aprovado durante as Audiências Públicas; o extrato do Parecer ao Projeto de nº 

08/2015 assinado pelo Legislativo Municipal na etapa de aprovação do Plano; e a meta 22 da 

Lei nº 3.880/2015 que aprova o Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG, sendo que 

a meta 22 compreende no Plano o local onde se concentraram as discussões sobre as 
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perspectivas das diversidades no currículo escolar. Estes documentos foram coletados ao 

largo da realização da pesquisa, alguns disponíveis nos sites da Prefeitura Municipal e 

Câmara Municipal de Diamantina/MG, outros presencialmente, sendo que possuímos cópias 

físicas de todos eles. 

 

2.2 O processo da pesquisa empírica  

 

A análise dos dados, efetuada de acordo com o método de análise de conteúdo 

descrito por Bardin (2010), considerou três etapas, pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados, bem como seus desdobramentos. Sobre a qual assevera Szymanski, 

Almeida e Prandini (2002, p. 63) “[...] a análise é o processo que conduz à explicitação da 

compreensão dos fenômenos pelo pesquisador. Sua pessoa é o principal instrumento de 

trabalho, o centro não apenas na análise de dados, mas também da produção dos mesmos 

durante a entrevista”. 

Coletado o material, efetuamos sua preparação com as transcrições das entrevistas 

em arquivos digitais, o que foi realizado como uso de procedimento padrão 

(audição/transcrição com digitação), digitação e recorte no caso dos documentos que não 

conseguimos cópias digitais. Num primeiro momento, partindo de leituras flutuantes, 

buscamos ler e ouvir os vários documentos, permitindo, absorver impressões e sugerir 

algumas orientações para o trabalho. Neste primeiro contato ocorreu uma análise que 

intencionou apenas ter uma visão global do campo da pesquisa. Conhecido o campo do 

corpus do trabalho, consideramos concluída a pré-análise e partimos para a exploração do 

material através de categorização. Como acentua Bardin (2010, p. 145) “[...] a maioria dos 

procedimentos de análise organizam-se [...] ao redor de um processo de categorização”.  

Realizamos a definição das categorias iniciais durante a elaboração do projeto de 

pesquisa sendo elas: proposições conceituais em torno da raça negra; perspectiva dos 

pressupostos de desigualdade; remissão às políticas raciais; assento aos aspectos do 

município; e entendimento do campo de produção das políticas de currículo. Posteriormente, 

definimos as subcategorias a partir dos relatos das amostras dos segmentos e dos documentos, 

o que nos possibilitou efetuar a sistematização dos indicadores em cinco tabelas que 

analisamos no último capítulo da dissertação, como descrevemos acima, na apresentação das 

divisões dos capítulos. 

 Os sujeitos da pesquisa encontram-se identificados como SP, sendo que foram 

enumerados de 1 a 6, pois achamos justo e interessante preservar esta separação das vozes, 
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mesmo dentro dos próprios segmentos. De acordo com respostas à questionamentos nossos os 

próprios sujeitos se identificaram como: SP1 é do sexo masculino, negro e possui formação 

de nível superior; SP2 é do sexo feminino, parda e possui formação superior; SP3 é do sexo 

masculino, branco e possui formação de nível superior; SP4 é do sexo feminino, branca, e 

possui formação de nível superior; SP5 é do sexo masculino, branco e possui formação de 

nível superior; SP6 é do sexo masculino, preto e estudante universitário. 

Em última etapa, efetuamos o tratamento dos resultados alcançados e a sua 

interpretação, em termos bardinianos, a inferência, “[...] como a busca do oculto no aparente” 

(SZYMANSKI; ALMEIDA; PRANDINI, 2002, p. 70).  
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3 DIALÉTICA DAS RAÇAS: POR UMA IDENTIDADE RACIAL NEGRA 

 

O endereçamento deste estudo cujo objetivo é “Investigar como a identidade 

racial negra foi incorporada no processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de 

Diamantina/MG” dispõe como eixo da investigação o tema raça. Neste capítulo, procuramos 

elucidar o entendimento conceitual e as questões pertinentes ao estudo que envolve a questão 

da raça negra, sobretudo no debate brasileiro.  Raça é um conceito controverso, utilizado com 

objetivos e em contextos muito variados, envolve juízos de valor, ideologias, 

homogeneizações, disputas científicas e políticas, construindo significados numa arena 

dinâmica de negociações.  

Considerando a complexidade do tema, seria difícil resolver, ou mesmo 

aprofundar em todos os debates, desse modo, apreciando alguns referenciais, apresentamos 

uma dialética das raças, no sentido do conflito a que se tem origem nas contradições de 

princípios em torno do discurso racial, buscando expor o que julgamos importante para 

alcançar profundidade no tratamento dos dados da pesquisa.  

A inspiração advém de uma reflexão de Sartre, o existencialista francês realizou 

um relevante estudo sobre o racismo negro, em um estudo intitulado “Orfeu Negro” (1960, p. 

145) uma importante constatação: “Na realidade, a Negritude aparece como o tempo fraco de 

uma progressão dialética: a afirmação teórica e prática da supremacia do branco constitui a 

tese; a posição da Negritude como valor antitético é o momento da negatividade”. Esta 

proposição, conceptualização de raça implica considerar o termo num contexto aberto em que 

pese os entendimentos dos vários locais discursivos.  

Gomes (2012) nos instiga a perceber um eixo comum nos desdobramentos 

históricos, sociais, culturais, políticos e econômicos do termo raça: o aspecto estruturante de 

dominação presente na organização das relações sociais. A análise tem como referência 

Quijano (2005, p. 230 apud GOMES, 2012, p. 730), segundo o qual “a raça converteu-se no 

primeiro critério fundamental para a distribuição da população mundial nos níveis, lugares e 

papeis na estrutura de poder da nova sociedade. Em outras palavras, no modo básico de 

classificação social universal da população mundial”. 

A ideia de raça teria sua origem na percepção das diferenças fenotípicas 

encontradas entre conquistadores e conquistados na qual a imagem do dominador se torna o 

marcador de superioridade frente à diferença. Rapidamente esse discurso assume a 

diferenciação pelas supostas estruturas biológicas dos grupos. Talvez esta seja uma das mais 

importantes teses do determinismo racial, presentes no discurso científico até o século XX. 
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Gomes (2012) argumenta que a hierarquização social pela raça se consolida com a 

expansão do colonialismo europeu. O eurocentrismo, entendido como a “[...] tendência a 

tomar os valores da cultura europeia como norma relativamente à qual se avaliam como 

hierarquicamente inferiores os valores de outros grupos culturais” (SILVA, 2000, p. 57), 

naturaliza as relações coloniais entre europeus e não europeus. Desse modo o colonialismo 

responsável pela construção social do termo – uma dimensão mais profunda – parece 

antecipar a formulação científica de raça. A questão se desenvolve no contexto americano, 

onde “[...] a noção foi se tornando, paulatinamente, um instrumento de poder econômico, 

político, cultural, epistemológico e até pedagógico. A empreitada colonial educativa e 

civilizatória esteve impregnada da ideia de raça” (GOMES, 2012, p. 730). 

Na conjuntura atual, do ponto de vista biológico e genético, o conceito de raça não 

existe entre humanos, “[...] é antes uma categoria taxonômica e meramente estatística” 

(SCHWARCZ, 2012, p. 98). O que não exclui sua realidade no âmbito social, ou melhor, não 

exclui ou impede que esteja por detrás de certa realidade social ocasionando interpretações 

discriminatórias. Deste modo, com a desconstrução do discurso biológico de raça, os aspectos 

sociais – história, aspectos físicos, cultura – acabam sendo alicerçados para perpetrar a 

identificação e as diferenças entre raças no estabelecimento de hierarquias (PAIXÃO, 2006). 

Conforme Hall (2003, p. 69), “[...] raça é uma construção política e social. É a 

categoria discursiva em torno da qual se organiza um sistema de poder socioeconômico, de 

exploração e exclusão – ou seja – o racismo”. Para Hall (1996) a raça é uma construção 

discursiva, um significante flutuante, o que é profundamente revelador. Considera que todas 

tentativas científicas – biológicas ou genéticas – da raça não se sustentaram, assim pontua 

quatro questões em relação a esta posição: constituiu um senso comum entre cientistas; a 

fixidez dos entendimentos biológicos e empenho em comprovar impede oposições; mesmo 

pelos grupos negros, raça continua sendo atributo, por exemplo, de mérito ou capacidade; os 

discursos, mesmo opostos, usam do mesmo argumento filosófico. O que Hall quer evidenciar 

é um sentido relacional da raça, como uma linguagem, passível de redefinições e 

apropriações.  

Numa visão discursiva da raça, as diferenças existem, mas são os sistemas de 

sentido que as tornam inteligíveis, como a religião, o conhecimento científico, a natureza, a 

cultura, o corpo. Um conceito de pressupostos da política racista ou antirracista “fundadas na 

noção de que, de alguma maneira, em algum lugar, seja através da biologia, ou da genética, ou 

da fisiologia, da cor, ou algo que não seja a história e cultura humanas, há uma garantia da 
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verdade e autenticidade das coisas nas quais acreditamos e que queremos fazer” (HALL, 

1996, p. 5), ao que pese pensar, um debate permanente, contingente e sem garantias. 

 

3.1 Gênese do discurso racial: a raça como marcador de diferença 

 

O termo raça foi incorporado à literatura científica a partir do século XIX por 

Georges Cuvier (1769-1832), para identificar aspectos físicos hereditários entre diversos 

grupos humanos, porém, consiste em uma noção preliminar. A compreensão desta palavra 

requer aprofundamentos. Aferimos que os diferentes estudos sobre raça são implicados por 

uma questão comum, definir um arcabouço conceitual do termo. Nos limites desta pesquisa a 

matéria torna-se um ponto relevante para o todo da investigação. Desta maneira, o que agora 

interrogamos é a construção e usos do conceito de raça dentro do discurso científico nascente. 

Schwarcz em “O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questões raciais no 

Brasil 1870-1930” fornece conteúdo apreciável para esta análise. A autora situa a questão a 

partir das primeiras produções sobre o tema, realizadas pelos homens de ciência no debate 

brasileiro. No final do século XIX a constituição racial do país se torna objeto de interesse de 

antropólogos, etnólogos e sociólogos, visto com um caso único e singular de extrema 

miscigenação. Como relata a autora, visitantes estrangeiros como Louis Agassiz e Arthur de 

Gobineau descrevem a mestiçagem brasileira como causa do “[...] atraso ou uma possível 

inviabilidade da nação” (SCHWARCZ, 1993, p. 13). Aponta Schwarcz (1993), que esta visão 

acentua ainda mais a inferiorização racial brasileira, já percebida nas teses do século XVIII de 

infantilidade do continente da autoria de Buffon (1707-1788) e, da degeneração americana de 

autoria Pauw (1739-1799), incremento inicial da visão negativa da América. 

 A década de 1870 é marco da entrada no país das teorias raciais elaboradas na 

Europa, sobretudo do ideário positivo-evolucionista como um modelo alternativo de estudo. 

Essas teorias vão se estabelecer rigidamente na produção científica e cultural brasileira deste 

período, fixando um significado de raça atrelado aos modelos biológicos de análise. 

Reconhecemos duas visões de raça que reuniram os diversos estudos da época. A visão 

monogenista, preponderante até meados do século XIX, fundamentada nos textos bíblicos, 

julgava a existência originária de uma raça universal, e os diversos tipos humanos como 

produto de maior ou menor virtualidade do Éden. Conquanto a percepção poligenista, vista 

como uma alternativa, ao dogma monogenista reconhecia a existência de diversos cernes da 

criação que justificariam as diferenças raciais.  
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Considera Schwarcz (1993, p. 49): “Retomando a Hipócrates, o poligenismo 

insistia na ideia de que as diferentes raças humanas constituiriam ‘espécies diversas’, ‘tipos 

específicos’, não redutíveis, seja pela aclimatação, seja pelo cruzamento, a uma única 

humanidade”.  Com efeito, podemos constatar uma consolidação da interpretação biológica de 

raça a partir da visão poligenista, que motivou inclusive a criação da frenologia
3
 e da 

antropometria
4
. Posteriormente, com a publicação de “A origem das espécies”, a teoria de 

Darwin com seus conceitos de competição, seleção do mais forte, evolução e hereditariedade 

se torna referência para os estudos raciais.  Monogenistas e poligenistas parecem encontrar no 

evolucionismo, ao menos uma base comum, ainda que enveredem por rumos distintos de 

averiguação e afirmação de hierarquias entre raças e povos.  

De um lado, congregados em torno das sociedades de etnologia, estariam os 

etnólogos sociais (também chamados de evolucionistas sociais ou antropólogos 

culturais) adeptos do monogenismo e da visão unitária da humanidade. De outro, 

filiados a centros de antropologia, pesquisadores darwinistas sociais, fiéis ao modelo 

poligenista e a noção de que os homens estariam divididos em espécies 

essencialmente diversas (SCHWARCZ, 1993, p. 62). 

 

Para os antropólogos culturais, a origem universal da humanidade encontrava no 

evolucionismo darwinista a explicação para a hierarquia entre as raças, diferentes, mental e 

moralmente, pelos seus diversos níveis de evolução. Com foco central na cultura, esta escola 

entendia a humanidade a partir de estágios únicos e obrigatórios, pelos quais deveria passar. 

Os darwinistas sociais fixavam determinismos biológicos e utilizavam critérios anatômicos, 

sobretudo cor de pele e forma craniana para estabelecer a existência de espécies separadas e 

com origens diferentes. 

A questão da mestiçagem será mais discutida e discriminada entre os 

antropólogos culturais. Neste círculo, com o postulado dos tipos puros, os processos de 

miscigenação serão compreendidos como degeneração racial. Schwarcz (1993) apresenta três 

proposições básicas da antropologia de modelo biológico: a realidade das raças, existindo 

entre elas a mesma distância encontrada entre o asno e o cavalo; o continuísmo de caracteres 

físicos e morais; e a preponderância do grupo racio-cultural sobre o comportamento do 

sujeito. A consideração desta tríade de determinismos fundamentará uma perspectiva de 

submissão ou eliminação dos tipos raciais ditos inferiores. 

                                                                 
3
 Sobre a frenologia escreve Sá (et al., 2008): “A frenologia pautava-se no estudo detalhado das características 

cranianas e das circunvoluções cerebrais dos indivíduos. Essa prática notabilizou-se pela análise de cérebros de 

indivíduos considerados 'geniais', possuidores de 'dons naturais', e de pessoas com comportamento tido como 

desviante (prostitutas, assassinos, homossexuais etc.)”. 
4
 De acordo com Blanckaert (2001) “a antropometria é um método estatístico de análise do corpo humano criado 

por volta de 1850 para precisar o lugar do homem na natureza e definir os caracteres das raças humanas. Ela foi 

rapidamente utilizada para apreciar os fatores "biossociológicos" na origem da decadência ou da prosperidade 

das nações e discriminar os grupos sociais desviantes, criminais ou inadaptados”. 
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A partir dos anos 1880 a questão racial ganha corpo numa relação com a eugenia, 

que se transforma num forte movimento científico e social que visava controlar a reprodução 

das populações. Segundo Goldin (1998, on-line) o termo eugenia foi criado por Francis 

Galton (1822-1911), para se qualificar o “[...] estudo dos agentes sob o controle social que 

podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações seja física ou 

mentalmente”. Na asserção de Cont (2008, p. 202): 

[...] eugenia passou a indicar as pretensões galtonianas de desenvolver uma ciência 

genuína sobre a hereditariedade humana que pudesse, através de instrumentação 

matemática e biológica, identificar os melhores membros - como se fazia com 

cavalos, porcos, cães ou qualquer animal -, portadores das melhores características, e 

estimular a sua reprodução, bem como encontrar os que representavam 

características degenerativas e, da mesma forma, evitar que se reproduzissem. 

 

A eugenia com a tese da degeneração derruba a ideia evolucionista de uma 

humanidade condenada à civilização. Para os darwinistas sociais, a tese da evolução se 

restringia apenas aos grupos raciais puros, isto é, livres da miscigenação. Daí resulta uma 

discussão em torno da ideia de progresso, sendo considerada a Europa, a nação modelo de 

desenvolvimento, uma vez constituída por um tipo racial puro, sobretudo o ariano 

(SCHWARCZ, 1993). Os pensadores do poligenismo corrompendo o evolucionismo de 

Darwin, afirmavam que, no cruzamento entre raças, os aspectos mais fracos eram 

transmitidos, o que conduzia sempre a uma degeneração da espécie. Schwarcz (1993, p. 61-

62) destaca que neste momento o conceito de desigualdade e diferença no século XIX 

descritos como sinônimos, são redefinidos. 

A noção de desigualdade implicaria na continuidade da concepção humanista de 

uma unidade humana indivisível, somente marcada por dissimilitudes acidentais e 

contingentes. As diversidades existentes entre homens seriam apenas transitórias e 

remediáveis pela ação do tempo ou modificáveis mediante o contato cultural. Já o 

conceito de diferença levaria a sugestão de que existiriam espécies humanas 

ontologicamente diversas, as quais não compartilhariam de uma única linha de 

desenvolvimento. As diferenças observadas na humanidade seriam, portanto, 

definitivas e irreparáveis, transformando-se a igualdade em um problema ilusório. 

 

A separação destes conceitos deve-se aos usos que os estudos de antropologia 

cultural e do darwinismos social faziam dos termos. Os primeiros para considerar que os 

homens são hierarquicamente desiguais e os seguidores do segundo grupo para determinar 

uma divisão entre as espécies marcada ontologicamente pela diferença. Deste modo “[...] 

nota-se que a percepção da diferença é antiga, mas sua ‘naturalização’ é recente” diz 

Schwarcz (1993, p. 64). 

Schwarcz (1993) ressalta que Ernest Renan (1823-1892), Gustave Le Bon (1841-

1931), Hippolyte Taine (1828-1893) e Arthur de Gobineau (1816-1882) como teóricos de 
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interpretação darwinista social cuja noção de diferença dispôs arranjos racistas. Segundo a 

autora, a perspectiva defendida por Renan partia da identificação de três grandes grupos 

raciais, brancos, negros e amarelos, sendo que negros e amarelos eram fixados como povos 

inferiores, uma vez sendo considerados incivilizáveis, não passíveis de melhoramento e 

progresso. Le Bon correlacionou as raças humanas à espécies animais, estabelecendo 

principalmente a cor da pele e o formato do crânio como critérios para afirmar a existência de 

várias espécies humanas separadas, inclusive, diferentes em sua origem. Nota-se que em Le 

Bon o termo raça equivale a espécie. No discurso de Taine, todo fenômeno estava implicado 

por uma causa exterior, assim o indivíduo seria uma causa imediata do grupo integrante. A 

noção biológica de raça incorpora em Taine a ideia de nação. Gobineau, adepto de um 

determinismo racial absoluto introduz no debate a noção de degeneração da raça, sendo o 

resultado último de espécies humanas diferentes o que define de acordo com a autora, como 

sub-raças mestiças não civilizáveis. Então a abordagem da miscigenação se transforma agora 

em uma das principais distinções entre monogenistas e poligenistas. 

 

3.1.1 Ideologia racial: dois casos comparativos  

 

Entendemos por ideologia os “[...] sistemas baseados numa única opinião 

suficientemente forte para atrair e persuadir um grupo de pessoas e bastante ampla para 

orientá-las nas experiências e situações da vida moderna” (ARENDT, 1989, p. 189). Todavia, 

não podemos desconsiderar que a persuasão se estabelece também por uma questão de 

valores, de afinidade dos sujeitos. Quando um sujeito assume um discurso, é porque de 

alguma forma ele concorda, assim a manipulação nem sempre é resultado de fatores externos, 

ele apenas mobiliza os valores individuais que o sujeito possui. Portanto, o sujeito não é 

totalmente inocente. A reação ao discurso depende em parte do que o sujeito tem como uma 

verdade. O que não deixa também de ser, o discurso, uma ferramenta de alienação como 

pontua Arendt (1989).  

Ao discutir discursos ideológicos, Arendt (1989, p. 189) ensina que duas 

ideologias excederam em importância às demais e se constituíram como doutrinas nacionais 

oficiais persuadindo a formação da opinião pública, “[...] a ideologia que interpreta a história 

como uma luta econômica de classes, e a que interpreta a história como uma luta natural entre 

raças”. 

Observa Arendt (1989, p.190) que a raça uma vez revelada, “[...] não há 

praticamente uma única ciência cujo sistema não tenha sido profundamente afetado por 
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cogitações raciais”. Bem como a autora demonstra certo pessimismo em torno da discussão 

racial, como podemos observar no fragmento de texto: “Pois, não importa o que digam os 

cientistas, a raça é, do ponto de vista político, não o começo da humanidade mas o seu fim, 

não a origem dos povos mas o seu declínio, não o nascimento natural do homem mas a sua 

morte antinatural (ARENDT, 1989, p. 187). O tema da raça em seus vários usos incorpora 

discursos e interesses específicos. À vista disso, destacamos algumas teorias que empregaram 

o tema para determinar locais sociais. Gobineau na França e Burke na Inglaterra são 

importantes representantes da ideologia racial.  

Para Arendt (1989), Gobineau, uma das principais vozes da ideologia racista da 

história não se deteve às explicações da origem racial francesa, ao reformular a doutrina, 

afirma que os melhores homens atingem os melhores postos da sociedade. Introduz na 

reflexão da época a perspectiva pessimista do declínio da civilização. Para o autor, a causa 

residiria na degeneração das raças, na mistura de sangue. Num cruzamento sanguíneo, a raça 

inferior predomina. A questão de fundo é certamente as disputas entre nobres e aristocratas, e 

ainda que considere o fim inevitável, a decadência, o empenho de Gobineau é para justificar 

os privilégios de uma nobreza em decadência. Conforme Arendt (1989, p. 203). 

O que Gobineau realmente procurou na política foi a definição e a criação de uma 

"elite" que substituísse a aristocracia. Em lugar de príncipes, propunha uma "raça de 

príncipes", os arianos, que, segundo dizia, corriam o risco de serem engolfados, 

através do sistema democrático, pelas classes não-arianas inferiores. 

 

Gobineau refere-se a uma questão de hierarquia, ou melhor, de fundamentar uma 

organização social que está em decadência com as antigas estruturas do Feudalismo. Ele 

encontra na raça, a possibilidade de se pensar uma elite racial, dotada de direitos atribuídos às 

antigas famílias feudais.  

Na Inglaterra do século XIX o pensamento racial foi desenvolvido numa 

perspectiva muito particular. Num contexto social nutrido pelo sentimento nacional da ideia 

de superioridade do homem inglês e da história da Inglaterra como modelo de evolução, erige 

um nacionalismo com sentimentos raciais, haja vista que sociedade inglesa se organizava 

sobre uma base de desigualdade. Assevera Arendt (1989, p. 206), que neste contexto, Burke 

percebe a liberdade como um patrimônio que deve ser garantido á posteridade, isto é, “[...] 

vista como soma de privilégios herdados juntamente com o título e a terra sem infringir os 

direitos da classe privilegiada dentro da nação inglesa [...]”, um princípio que Burke estende a 

toda estirpe britânica. 

Importa destacar que o pensamento racial inglês foi promovido por uma classe 

média “[...] que nunca se havia emancipado inteiramente da nobreza e que, portanto, trazia em 
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si o germe da ideologia racial” (ARENDT, 1989, p. 211) e tencionava absorver e estender os 

benefícios dos padrões da nobreza a todas as classes, “sempre passíveis de ascensão”. O que 

diferenciou definitivamente a ideologia racial inglesa é que mesmo com a afirmação da 

superioridade do homem inglês, estes jamais se ocuparam em discriminar outros povos como 

raças inferiores.  

Estes e outros modelos teóricos chegam ao Brasil no final do século XIX e foram 

adaptados de forma inesperada. Assim, ainda que as perspectivas deterministas do 

darwinismo social tenham sido bastante usuais, o evolucionismo social com algumas 

adaptações não impedia pensar na possibilidade de uma nação mestiça. O discurso da raça se 

configura à realidade e necessidades, principalmente, políticas e sociais do país.  

Diante desse quadro, o presente debate racial brasileiro, pelas afirmações dos 

movimentos sociais negros, reconhece a importância da história que une Brasil e África, e no 

bojo desse encontramento, as raízes da conjuntura presente, o que nos induz trazer um pouco 

desse percurso, que possibilitará ampliar o olhar sobre a questão em discussão. 

 

3.2 Uma história afro-brasileira 

 

Com a sanção da Lei 10.639/2003, a Fundação Cultural Palmares, entidade 

vinculada ao Ministério da Cultura, prospectou fomentar a produção de material didático que 

servisse de aporte teórico para o ensino da história e cultura afro-brasileira na educação 

básica. O trabalho de Albuquerque e Filho (2006) vem sendo reconhecido como um dos 

especiais itinerários nesta área. Por isso, julgamos interessante que este apanhado histórico 

fosse respaldado nesta produção. 

A história do negro no Brasil remonta a um passado cuja origem antecede a 

diáspora africana, envolvendo Europa e Ásia num contexto de disputas religiosas, sobretudo 

econômicas. A África encontrada pelos europeus no século XV possuía uma organização 

social simples, grupos constituídos por vínculos familiares que coabitavam um mesmo 

território logrando da tributação de uns sobre outros. Guerras entre grupos suscitaram a 

prática do escravismo orientado pelo uso da força de trabalho de povos vencidos, denominada 

escravidão doméstica. Ainda nas sociedades africanas, a penhora, o rapto individual, a troca e 

a compra consistiam formas comuns de se tornar escravizado (ALBUQUERQUE; FILHO, 

2006).  

Nos séculos VII e VIII a conquista do Egito e norte da África pelos árabes 

transformou a escravidão negra num grande tráfico comercial, dominando-o dentro e fora do 
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continente. Justificados pela fé, estabeleceram guerras santas, as jihad, escravizando todos 

quantos resistiram ao credo islâmico. Já no século IX os escravizados eram o principal 

produto das caravanas, sendo que até o século XIX a escravidão transaariana alcançou a casa 

dos 7 milhões de vítimas. Com a presença europeia na costa africana, a empreitada 

muçulmana atingiria mais tarde proporções colossais, com o tráfico transatlântico para as 

Américas (ALBUQUERQUE; FILHO, 2006). 

Na metade do século XV, sob forte resistência dos chefes políticos árabes e 

africanos, os portugueses fortificaram na África sua primeira feitoria, firmando o interesse no 

comércio que vislumbraram. Marcados pelo sonho do ouro, iniciaram um processo de 

exploração que se estenderia por mais de três séculos. Dominando o comércio de cabotagem, 

os europeus conheceram o valor do escravizado como moeda de troca, e estabeleceram um 

grande empreendimento ao longo da costa africana. A presença portuguesa acirrou as disputas 

dos chefes interessados no comércio de escravizados, estima-se que 70% dos escravizados 

comercializados nas Américas foram vítimas dessas guerras (ALBUQUERQUE; FILHO, 

2006). 

O comércio negreiro formou ao longo da costa uma rede comercial composta por 

interesses portugueses, mas também africanos. Ainda que os portugueses detivessem o poder 

marítimo e tencionassem monopolizar o tráfico de escravizados, este constituía-se em uma 

especializada estrutura que incluía políticos e comerciantes africanos. A participação africana 

nos lucros acelera a expansão de alguns reinos e a decadência de outros, acentuando as 

desigualdades entre os grupos. Por outro lado todas as grandes nações europeias participaram 

do comércio de escravizados africanos para as Américas, que se tornou entre os séculos XVI e 

XVIII o negócio mais rentável, gerando o enriquecimento da Europa. 

Vejamos, desde o início da exploração do comércio negreiro, os portugueses, 

mantiveram-se concentrados na costa africana ocidental, principalmente na região do Golfo 

de Benin – conhecida como Costa dos Escravos – também arriscaram o comércio na costa do 

Índico. A resistência para embrenhar-se nessa região não veio apenas dos nativos, mas, 

sobretudo dos muçulmanos que controlavam o comércio nesta parte da África. Fortes 

investidas portuguesas conquistaram paulatinamente importantes centros comerciais como 

Quíloa, Mombaça, Massapa, Melinde e Moçambique. A integração da África negra ao grande 

circuito comercial do Atlântico determinou os rumos das sociedades do Novo Mundo, 

abrangendo a região que veio a se tornar o Brasil (ALBUQUERQUE; FILHO, 2006). 

Na colônia portuguesa das Américas, o trabalho de escravizados negros foi 

utilizado ainda no primeiro século de exploração. A brutal exploração da força dos nativos 
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indígenas, chamados de negros da terra, não suportou a demanda inicial da economia 

portuguesa – exploração do pau-brasil e das chamadas drogas do sertão, cacau, salsaparrilha e 

baunilha – somado a epidemias, a supressão foi trágica. Ademais, o apresamento não 

interessava à Coroa Portuguesa, apesar de não reprimi-lo, restringia-se a uma prática dos 

colonos. Nessas circunstâncias foi preciso, tão logo, do trabalho do negro escravizado. Na 

segunda metade do século XVI inicia-se o tráfico transatlântico com fins de suprir as 

necessidades coloniais europeias. O que viria se tornar no maior negócio do Atlântico Sul. 

Com os dados obtidos e apresentados na tabela 1 abaixo, é possível verificar que a 

maior parte dos escravizados traficados para as Américas, desembarcaram em portos 

brasileiros, chegando – entre o século XVI e XIX – a casa dos 4 milhões, sendo 40,2% do 

número total de escravizados trazidos á América. O Brasil foi o país onde mais se utilizou a 

mão de obra de escravizados negros africanos. Entre 1741 e 1830, o país importou 21% do 

total de africanos trazidos para a América. 

 

Tabela 1 - Tráfico negreiro: Estimativa do número de africanos desembarcados em cada 

região da América – por milhares de indivíduos 

Período América 
Espanhola 

Brasil Antilhas 
Britânicas 

Antilhas 
Francesas 

Antilhas 
Holandesas 

América 
Britânica e EUA 

1501-1550 12,5 - - - - - 
1551-1600 62,5 50,0 - - - - 
1601-1650 127,5 200,0 20,7 2,5 - - 
1651-1700 165,0 360,0 243,0 153,3 40,0 - 
1701-1740 180,8 605,1 358,8 357,2 200,0 70,2 
1741-1800 331,9 1.095,2 897,2 1.074,0 197,6 321,0 
1801-1830 367,0 1.000,4 105,8 93,7 0,1 168,3 
1831-1850 261,6 712,7 10,2 0,6 0 0 
1851-1870 153,6 6,4 0 18,4 0 0,3 

Total 1.662,4 4.029,8 1.635,7 1.699,7 437,7 559,8 

Fonte: ALENCASTRO, 2000. Adaptado. 

 

O fim da escravidão negra no Brasil é um dos mais tardios da história, na América 

seria o último país a extinguir o modelo de produção com base escravista. O que foi 

ocorrendo de forma lenta, com manobras políticas articuladas pela elite do país. A Lei 

Eusébio de Queiroz (1850), Lei do Ventre Livre (1871) e Lei dos Sexagenários (1885), 

traduzem este perfil de política paliativa numa sociedade estabelecida na desigualdade racial. 

A Lei Áurea (1888) só ocorre sob forte pressão do movimento abolicionista, quando as 

estruturas não se sustentam mais. A Lei se resume ao art.
 
1º É declarada extinta desde a data 

desta lei a escravidão no Brasil e art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.  E como 

assinala Paixão (2006, p. 37), um golpe as “[...] aspirações da população afrodescendente [...], 
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uma vez que, não sendo acompanhada de uma mudança política no país, a Lei “[...] não 

trouxe consigo a perspectiva da plena incorporação dos descendentes de escravizados ao 

mercado de trabalho, ao sistema educacional, ao acesso à moradia digna e a posse da terra”.  

Uma farsa à igualdade, à liberdade! Como descreve Moraes (2013, p. 19) 

baseando-se do  conhecimento de  Florestan Fernandes  sobre os efeitos do pós-abolição: 

A destituição do escravo [escravizado] se processou no Brasil de forma tão dura, que 

ela representou a última espoliação que ele sofreu, muito mais que uma dádiva ou 

uma oportunidade concreta. Não se tomou nenhuma medida para ampará-lo na fase 

de transição e nada se fez para ajustá-lo ao sistema de trabalho livre. 

 

Nos anos que se seguem, a exclusão racial negra da sociedade brasileira, será um 

dos incidentes mais discriminatórios da história. A oligarquia que desenha a nova nação se 

encarregará de banir o negro do seu projeto, pois o índio não era visto como um problema, e 

sim como um caso solucionado. “Aos negros e negras das primeiras décadas do século XX, 

nas regiões mais desenvolvidas do país, simplesmente estava vedado o acesso à posse da terra 

e ao mercado de trabalho formal” (PAIXÃO, 2006, p. 39). A conjuntura de extrema 

discriminação e precariedade conduzem novamente o negro à arena de disputas. Mas a 

política de branqueamento, parte do projeto de modernização do Brasil, foi extremamente 

agressiva aos negros, como pode ser observado na Tabela 2: 

 

Tabela 2 - Distribuição percentual dos indivíduos segundo cor/raça, ao longo dos 

diferentes censos demográficos: Brasil 1872-2010 

Ano  Branco Negro  Amarelo  Indígena Sem Declaração 

1872 38,1 58,0    
1890 44,0 47,0    
1900      
1920      
1940 63,5 35,8 0,6  0,1 
1950 61,7 37,5 0,6  0,2 
1960 61,0 38,2 0,7  0,1 
1970      
1980 54,2 44,7 0,6  0,4 
1991 51,6 47,4 0,4 0,2 0,4 
2000 53,4 45,0 0,5 0,4 0,7 
2010 47,7 50,7 1,1 0,4 0,0 

Fonte: PETRUCCELLI, 2012; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010
5
. 

 

É importante frisar que as chamadas políticas de branqueamento ocasionaram uma 

redução significativa da população negra, um declínio acentuado até o censo realizado em 

1940. Vale ressaltar, que o número de pardos (miscigenados) também sofre uma queda até os 

                                                                 
5
 Observamos também que o senso realizado durante o Regime Militar, não foram levantados dados de cor/raça, 

o que se deu pela perspectiva de sermos um só povo sem distinções de raça. 
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anos de 1950, enquanto a população branca experimenta uma ascendência, passando dos seus 

38,1% em 1872 para 61,7% em 1950, possibilitando inferir que a preconização da raça branca 

e o rechaçamento do negro, mesmo não sendo total, foi efetivo, e por isso, danoso, 

influenciando determinantemente os contornos raciais do Brasil. Importa agora descrever: 

quais as formas que o tema da raça se configurou no discurso científico brasileiro? Quais 

disputas marcam este lugar?  

 

3.3 O discurso racial na construção de uma história da nação: Brasil 

 

O contexto histórico do fim da escravidão no Brasil e de uma sociedade 

estratificada entre livres e escravizados estabeleceu novos parâmetros sociais que 

conservaram uma hierarquia social, e garantiram diferenciação de cidadania. 

É nesse sentido que o tema racial, apesar de suas implicações negativas, se 

transforma em um novo argumento de sucesso para o estabelecimento das diferenças 

sociais. Mas a adoção dessas teorias não podia ser tão imediata nesse contexto. De 

um lado, esses modelos pareciam justificar cientificamente organizações e 

hierarquias tradicionais que pela primeira vez – com o final da escravidão – 

começavam a ser publicamente colocadas em questão. De outro lado, porém, devido 

à sua interpretação pessimista da mestiçagem, tais teorias acabam por inviabilizar 

um projeto nacional que mal começara a se montar (SCHWARCZ, 1993, p. 13). 

 

A gênese do discurso racial no Brasil se estabelece a partir dos anos 1830 e sob 

uma justificativa, elaborar uma história oficial, o que se estabelecerá com a criação dos 

Institutos históricos e geográficos encarregados de “[...] construir uma história da nação, 

recriar um passado, solidificar os mitos da fundação, ordenar fatos, buscando 

homogeneidades em personagens e eventos até então dispersos” (SCHWARCZ, 1993, p. 99). 

Posto que, um dos primeiros problemas advindos desta empreitada estava em harmonizar as 

várias vozes de grupos econômicos e sociais que influenciavam os vários institutos. 

Schwarcz (1993) destaca em seu estudo sobre as raças no Brasil, três principais 

institutos brasileiros, dos quais descreve uma importante e apreciável síntese histórica: 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), Instituto Arqueológico e Geográfico 

Pernambucano (IAGP) e o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (IHGSP). 

De acordo com Schwarcz (1993) o pensamento do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (1839) se confunde com os interesses da corte portuguesa. Integrado 

por um grupo de sócios, majoritariamente ocupantes de cargos da hierarquia interna do 

Estado, sobretudo grandes proprietários de terras, destacamos alguns pesquisadores de 

renome: Euclides da Cunha (autor de Os Sertões 1902), Silvio Romero, Joaquim Manuel de 

Macedo (autor de A Moreninha, 1844) e Mário de Andrade (autor de Macunaíma, 1928), a 
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história da nação é perpassada por um ideal romântico que é evidenciado na exaltação da 

família Bragança, e na afirmação de uma hierarquia imperial. Nota-se que a Revista do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, publicada trimestralmente, era dividida em três 

partes: numa de caráter mais científico, eram apresentados artigos que interpretavam os 

eventos históricos, conquanto, nas outras partes, respectivamente, se ocupavam em descrever 

biografias de personalidades desta elite e extratos das atas das reuniões realizadas. A despeito 

da questão racial, o projeto de história nacional do Instituto compreende também pensar locais 

sociais, fixar os privilégios de um restrito grupo e identificar os que seriam subalternizados.  

O Instituto reconhece uma composição formada por três raças, O projeto de 

superioridade do branco europeu contrastará com a inferiorização de índios e negros. Mas 

estes grupos raciais terão uma abordagem diferente. O negro é visto numa perspectiva 

evolucionista determinista, como incivilizável e pertencente a um nível mais baixo da 

sociedade humana, devendo ser desintegrado. Quanto aos índios, tiveram opiniões distintas, 

que foram curiosamente acomodadas pelo Instituto, “[...] seja uma perspectiva positivista 

evolucionista, seja um discurso religioso católico, seja uma visão romântica, em que o 

indígena surgia representado enquanto símbolo da identidade nacional” (SCHWARCZ, 1993, 

p. 111), é encontrado como inferior, mas uma situação reversível através da civilidade e da fé 

cristã.  

A constituição racial do Brasil tornou-se, então, um dos maiores problemas do 

projeto de nação. Uma solução moderna pode ser vislumbrada nos estudos de Sílvio Romero 

publicado na Revista do Instituto, no ano de 1908, referenciado por Schwarcz (1993, p. 115): 

Romero em vez de lamentar a “barbárie do indígena e a inépcia do negro”, partia 

para soluções originais: estava na mestiçagem a saída ante a situação deteriorada do 

país e era sobre o mestiço – enquanto produto local, melhor adaptado ao meio – que 

recaíam as esperanças do autor. 

 

Outra forte influência científica no campo de reflexão racial brasileira será o 

Instituto Arqueológico e Geográfico de Pernambuco criado em 1862. Neste espaço a história 

da nação se traduz no destaque da história pernambucana para o futuro do país. No tocante ao 

interesse deste instituto Schwarcz (1993, p. 118) escreve apoiada em Levine (1980): “[...] era, 

portanto, fruto de uma elite rural tradicional, porém, decadente, e que em face da insegurança 

da nova situação econômica, ‘desejava através de seus romantismos culturais preservar o 

passado como um estudo contra o futuro incerto”. Através da antropologia e da arqueologia 

buscou-se fundamentar no radicalismo da análise, a existência e superioridade de uma raça 

pernambucana. Donde a justificativa encontrava na particular constituição desta raça local, 

homens de vanguarda. 
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Como asseverou Schwarcz (1993), a abordagem racial realizada pelo Instituto 

Pernambucano não está distante do que se efetuou no instituto carioca, elevar o homem 

branco e inferiorizar o índio e principalmente o negro. Em face ao pessimismo do projeto da 

nação, novamente, será no monogenismo evolucionista que este instituto apresentará uma 

solução objetiva, o branqueamento das raças. Cujo fator preponderante encontrava-se na boa 

miscigenação, isto é, na impulsão do patrimônio hereditário branco.  

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (1894) se insere como último 

caso dos institutos nacionais que nos auxiliará na leitura da perspectiva racial no Brasil. A 

tarefa do instituto “[...] reescrever a história nacional, tendo à frente o percurso e o exemplo 

paulistas (SCHWARCZ, 1993, p. 126), mais um caso de pretensões regionalistas, e, 

sobretudo, republicanas, neste sentido, diverso ao instituto carioca, buscava legitimar a nova 

conformação política do país, com a instauração da Primeira República do Brasil. 

No que tange ao pensamento racial, o estabelecimento científico desenvolve o 

debate em sua maior parte, alicerçado numa antropologia evolucionista e determinista 

divididas entre o poligenismo e o monogenismo católico. Com o fim da escravidão, o 

interesse da elite paulista em promover a imigração europeia, corrobora para estimular a 

supressão do índio e do negro no projeto da nação. Mas é no homem bandeirante como 

protótipo local idealizado que a defesa do branqueamento racial encontra sua solução. 

Aos institutos históricos coube elaborar o projeto da nação cuja origem seria a 

chegada dos portugueses ao Brasil. A considerar a entrada do homem branco como marco 

fundante a produção ignorou a história que antecipou o evento. Os institutos constituem um 

“local para a criação de falas oficiais sobre o país, bem como o espaço reservado a um 

discurso, sobretudo, enaltecedor da nação, [...] persistiam em uma interpretação positiva da 

realidade” (SCHWARCZ, 1993, p. 137) e estabeleceram forte influência até os anos 1930. 

 

3.3.1 O discurso racial na perspectiva do direito e da medicina brasileira 

 

A suposta degeneração racial e o futuro incerto da nação, também será matéria de 

análise nas faculdades de direito e medicina brasileiras. Se na visão dos bacharéis em direito, 

denominados no Brasil de eleitos da nação, o problema era uma questão para a lei, entre os 

homens da medicina se tratava de um país doente e por isso, uma questão de saúde pública. 

Resta saber como se estabelece nestes dois âmbitos científicos tais perspectivas. 

Não menos importantes, as Faculdades de Direito participam do discurso em torno 

da raça. Aprovadas por decreto em 1826, as duas primeiras escolas brasileiras iniciaram seus 
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primeiros cursos 1828. Dispostas de modo a atender a demanda das elites rurais dominantes, 

sendo a Faculdade de Direito de Recife (FDR) e a Faculdade de Direito de São Paulo (FDSP), 

podemos dizer que neste âmbito a discussão racial ganha corpo e complexidade.  

Na Escola de Recife, os modelos evolucionistas e social-darwinistas são 

adaptados ao direito e a realidade nacional, com uma tendência maior às doutrinas 

deterministas. Os estudiosos buscam resolver os problemas da nação partindo de critérios 

biológicos e etnográficos. Na perspectiva da antropologia criminal, o comportamento do 

sujeito é composto por características de sua raça na relação com o meio, isto é, a junção entre 

elementos anatômicos, fisiológicos, psicológicos, sociológicos, que refletem virtudes e vícios 

sendo o suficiente para determinar possíveis tipos físicos de criminosos.  

Novamente entra em cena o problema da mestiçagem, como constata Schwarcz 

(1993) nos estudos de Laurindo Leão, sendo uma visão comum à Escola de Recife. Uma 

nação constituída pela mistura de elementos raciais inferiores – exceto o branco – só poderia 

resultar em uma nação invadida por criminosos. Mas dado as especificidade raciais do Brasil, 

a solução encontrada pelos eleitos da nação está na boa mestiçagem, no influxo do sangue 

branco, e na limitação dos tipos inferiores.  

Na Faculdade de Direito de São Paulo a antropologia criminal parece não exercer 

tanta influência, marcada pela tendência do liberalismo político e apelo à democracia, 

considerava-se que a raça não é o único elemento a ser acatado na evolução e formação da 

nação. “A crítica ao determinismo racial implicava, portanto, destacar a perspectiva evolutiva. 

Os homens continuavam desiguais, porém passíveis de evolução e perfectibilidade em função 

da ação de um Estado soberano e acima das diferenças, não só econômicas, como raciais” 

(SCHWARCZ, 1993, p. 182). Não obstante, as escolas de Direito dão uma importância maior 

aos juristas sobre os demais cientistas nacionais, e atribuem a si mesmos a responsabilidade 

em definir os rumos da nação. Nestas escolas acreditava-se que a solução para o Brasil estaria 

numa mestiçagem modeladora e uniformizadora sob a égide da raça branca. 

Nos três primeiros séculos de colônia, o Brasil, esteve impedido de criar escolas 

de ensino superior. Em 1808 D. João VI cria as duas primeiras escolas médico-cirúrgicas do 

país, uma na Bahia e outra no Rio de Janeiro, sendo reorganizadas em Academias Médico-

Cirúrgicas a partir de 1815 pelo projeto de Manuel Luís Álvaro de carvalho (SCHWARCZ, 

1993). Com o advento das Faculdades de Medicina, da Bahia e do Rio de Janeiro, o discurso 

da raça é deslocado para o debate de saúde pública. Schwarcz (1993) define três momentos e 

ocupações distintas, dos pesquisadores médicos do final do século XIX e inícios do século 
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XX, sendo que até os anos 1880 a atuação médica privilegiou a higiene pública, a partir dos 

anos 1890, a medicina legal, e nos anos 1930, a eugenia. 

Importa destacar que o tema racial recebeu abordagens diferentes entre os 

pesquisadores destas escolas, a exemplo, para os médicos cariocas o problema racial era uma 

questão de acabar com a doença, para os médicos baianos a solução seria acabar com o 

doente; a degeneração, as doenças e a criminalidade, entre os médicos baianos era explicada 

pelo problema do cruzamento racial, conquanto para os médicos cariocas o simples convívio 

das raças diferentes já era o suficiente.  

Nina Rodrigues (1862-1906) influente voz da Faculdade de Medicina da Bahia 

(FMB), foi um dos maiores responsáveis pela inserção do modelo darwinista social na análise 

médica brasileira, cujo argumento comum era “o estabelecimento das diferenças entre as raças 

e a condenação da mestiçagem” (SCHWARCZ, 1993, p. 207). Na perspectiva médica do 

modelo darwinista social, ao negro é atribuído o problema da degeneração das raças, 

considerado um obstáculo ao desenvolvimento da civilização branca, e a causa da 

inferioridade do povo brasileiro. Contudo, parece que, para Nina a suspeita em relação ao 

negro puro-sangue é menor que a atribuída ao mestiço, cujas análises do futuro, permaneciam 

improváveis e inseguras. 

Neste cenário de suspeita, de forma muito particular, não será descartada a 

possibilidade de melhoramento racial. A situação enferma da nação causada, sobretudo, pelos 

cruzamentos com negro, não seria algo definitivo, configurando uma regeneração do estado 

decaído, um possível ressurgimento da raça. A eugenia passa a ser percebida como o meio de 

sanear a raça
6
. Sendo uma nação em formação que poderia ser aprimorada biologicamente. 

Interessante que, mesmo havendo disputas entres as escolas de direito e as escolas 

de medicina em relação ao projeto da nação, parece haver também certa perspectiva de 

colaboração para efetividade do projeto, claro que as diferentes visões tendem a afirmar sua 

maior importância. De um lado os homens da lei, resguardam para si a responsabilidade de 

solucionar, através da lei, o problema racial, por outro, os homens de medicina, a genialidade 

em diagnosticar e apontar o caminho. Como podemos interpretar na visão médica: 

Nesse local, contudo, a explicação antes de ser jurídica é médica e eugênica. Era 

preciso orientar os políticos na seleção das raças: Se a sociedade tem o dever de 

proteger o fraco, tem também ela o dever de colocá-lo na impossibilidade de ser 

nocivo a fim de proteger-se em sua evolução e de defender-se contra a propagação 

da degeneração (SCHWARCZ, 1993, p. 231). 

 

                                                                 
6
 É comum no Brasil a identificação do problema da higiene pública com a pobreza, negros e mestiços. 

(SCHWARCZ, 2003). 
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A análise de Schwarcz (1993) permite-nos identificar uma disputa entre juristas e 

cientistas médicos brasileiros. Enquanto os juristas julgavam que o problema era uma questão 

de lei e que cabia a eles solucionar o problema racial da nação, os cientistas médicos 

consideravam o problema como uma questão de saúde pública e por isso, detentores do 

conhecimento. “Aí estão os ‘homens de direito’ e de ‘medicina’. Uns com a lei, outros com o 

remédio. Em ambos apenas uma certeza: a vontade de ter nas mãos o comando dos destinos 

dessa pobre nação” afirma Schwarcz (1993, p. 238). E mais, no fundo, o mesmo interesse pela 

raça faz com que estes campos se cruzem em vista do projeto de construção de uma 

identidade nacional. A questão da identidade nacional é antes, uma questão de identidade 

racial. Ou melhor, de solucionar o problema da identidade racial negra frente ao imperativo 

europeu de raça.  

Quais seriam, pois, os aspectos caracterizadores de uma identidade nacional? Hall 

(1992, p.52-55) destaca cinco elementos principais: “[...] há a narrativa da nação, tal como é 

contada e recontada nas histórias e nas literaturas nacionais, na mídia e na cultura popular 

[...]”; “[...] há a ênfase nas origens, na continuidade, na tradição e na intemporalidade [...]”; 

“[...] é constituída por aquilo que Hobsbawm e Ranger chamam de invenção da tradição [...]”; 

“[...] do mito fundacional [...]”; “[...] a identidade nacional é também muitas vezes 

simbolicamente baseada na ideia de um povo ou folk puro, original”. 

Constatamos um projeto de nação, de identidade particularmente ofensivo. O 

discurso da identidade nacional constrói as identidades ou pelo menos, o modo como as 

percebemos. A questão implica desdobramentos. Uma análise que nos permita entender 

melhor a questão da identidade racial negra, neste local de disputas. Na seção seguinte 

entramos no terreno da identidade, e se de fato, como argumentou Hall (1992, p. 51) 

dialogando com o pensamento de Benedict Anderson (1983) “ [...] a identidade nacional é 

uma comunidade imaginada [...]”, as identidades que a identificam são realidades, são 

sujeitos. 

3.4 Identidade racial: uma questão de significação 

Nas seções anteriores realizamos um estudo que julgamos ter possibilitado 

alcançar a razão do termo raça e o estendemos recapitulando a construção do problema racial 

no Brasil. Foi possível averiguarmos que nas disputas políticas, início do século XX, pela 

elaboração de uma história da nação, ocorria embrenhado nessa discussão, o debate sobre a 

identidade nacional, é neste cenário que encontramos raiz para fundamentar nosso 

endereçamento. 
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Negro, negromestiço, negropardo, preto, pardo, mulato, mestiço, homem de cor, 

afrodescendente, afrobrasileiro, não branco.  O que têm em comum? Ou se preferirem, o que 

os difere dos demais grupos raciais que constituem a população nacional brasileira? Entramos 

no campo da identificação, assim importa expandir um pouco mais o conceito de identidade 

racial, e sobretudo identidade racial negra. O tema será melhor entendido no percurso desta 

seção. Para tanto nos perguntamos: Qual é o entendimento de identidade? Especificamente, 

qual a compreensão, do termo identidade racial? É possível falar de identidade racial negra?  

O cerne deste trabalho repousa sobre a questão racial, contudo, compreendemos 

que, pensar a raça, implica também pensar a identidade racial, particularmente porque neste 

trabalho usamos a expressão identidade racial negra, a qual compreendemos, desde o início, 

mais interessante aos contornos da pesquisa. A identidade racial é uma elaboração sociológica 

cujos Estudos Culturais nos dão o aporte necessário para  compreendê-la. Os Estudos 

Culturais, e de forma estrita, as teorias pós-coloniais tomam a identidade racial negra como 

objeto de estudos. Para alcançar a identidade racial negra, primeiramente, vamos a uma 

análise do termo identidade. 

Hall (2003; 1992) corrobora com importante produção no terreno da identidade, 

esses estudos serão os pilares para nossa pesquisa. Hall (1992) aborda a identidade fazendo 

um recorte temporal do que denomina modernidade tardia e pós-modernidade, diferenciando 

três sujeitos que consubstanciam os modelos de identidade. A relação temporal do sujeito com 

sua respectiva época é fator preponderante para essa caracterização, reconhecendo que ao 

longo da história europeia se estruturaram três concepções de identidade: do sujeito do 

iluminismo, do sujeito sociológico e do sujeito pós-moderno. 

O primeiro modo de identidade, compreendido temporalmente no Iluminismo 

europeu, Hall o apresenta ao descrever o sujeito do iluminismo. O autor diz que para o 

Iluminismo o “indivíduo (era) totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de 

razão, de consciência e de ação, cujo ‘centro’ consistia num núcleo interior” (HALL, 1992, p. 

10). Uma realidade rígida, fixada por um centro essencialista. A identidade do indivíduo, uma 

vez sendo o que é, é entendida por ele como tal, se torna inclusive um parâmetro de mensura 

do outro que assim também se define, não havendo possibilidade de desvios de sua condição. 

Compreendemos a identidade do sujeito do iluminismo como a identidade constituída por 

uma sociedade colonizada. Partindo deste entendimento, compreendemos melhor a visão 

sobre a identidade negra historicamente determinante num largo período, cujo sujeito do 

iluminismo encontrava-se preso a uma identidade objetivada, isto é, fixada.   
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Sobre a concepção de identidade do sujeito sociológico, entendemos que o 

indivíduo é localizado num mundo habitado por outros sujeitos, o que é algo significativo. 

Como pontua Hall (1992) esse sujeito teria uma essência interior que é o eu real, mas que 

sobre modificações no diálogo com os exteriores culturais que o cercam. As palavras de 

Fanon (2008, p. 103) encontram substância nessa concepção sociológica: “Cheguei ao mundo 

pretendendo descobrir um sentido nas coisas, minha alma cheia de desejo de estar na origem 

do mundo, e eis que me descubro objeto em meio a outros objetos. [...] Enclausurado nesta 

objetividade esmagadora, implorei ao outro”. E é certamente esta objetividade inter, mas 

agora também alter que melhor define a identidade do sujeito sociológico. Permanece a ideia 

de existência de um núcleo interior considerado pela perspectiva do sujeito do iluminismo, 

mas agora passível de interpretação e modificação numa conjuntura social.  

A identidade do sujeito pós-moderno como afirma Hall (1992) é uma identidade 

em movimento, em contínua transformação. Entendimento que perpassa a caracterização da 

própria pós-modernidade, como a época que marca o fim das grandes narrativas não há um 

objetivo claro a nortear as vidas, o que resultou na fragmentação do saber humano e 

dissolução da consciência epistêmica. A pós-modernidade não é um projeto, é a constatação 

daquilo que está acontecendo. Ela destruiu a visão unitária de mundo e a confiança na ciência, 

na sua exatidão. Ou melhor, a pós-modernidade leva a uma nova visão da ciência que não é 

medida pela eficácia em vista da emancipação humana, mas da compreensão na limitação, 

não a solidez, mas a inconsistência. Uma construção em rede, onde uma parte se apoia na 

outra e assim, talvez se alcança consistência. Não se pode afirmar, nem prever certezas.  

O caso de Clarence Thomas, tomado por Hall (1992, p. 19-20) como exemplo do 

modelo pós-moderno de identidade, é uma interessante análise. O juiz, conservador, negro, 

indicado pelo presidente J. W. Bush à Suprema Corte dos Estados Unidos da América, 

acusado de assédio sexual por uma mulher negra, se torna matéria para o estudo. 

As audiências causaram um escândalo público e polarizaram a sociedade americana. 

Alguns negros apoiaram Thomas, baseados na questão da raça; outros se opuseram a 

ele, tomando como base a questão sexual. As mulheres negras estavam divididas, 

dependendo de qual identidade prevalecia: sua identidade como negra ou sua 

identidade como mulher. Os homens negros também estavam divididos, dependendo 

de qual fator prevalecia: seu sexismo ou seu liberalismo. Os homens brancos 

estavam divididos, dependendo, não apenas de sua política, mas da forma como eles 

se identificavam com respeito ao racismo e ao sexismo. As mulheres conservadoras 

brancas apoiavam Thomas, não apenas com base em sua inclinação política, mas 

também por causa de sua oposição ao feminismo. As feministas brancas, que 

frequentemente tinham posições mais progressistas na questão da raça, se opunham 

a Thomas tendo como base a questão sexual. E, uma vez que o juiz Thomas era um 

membro da elite judiciária e Anita Hill, na época do alegado incidente, uma 

funcionária subalterna, estavam em jogo, nesses argumentos, também questões de 

classe social. 
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A apreciação do interessante caso envolvendo Clarence Thomas nos permite 

entender o que Hall (1992, p. 19) denomina “jogo das identidades”. Desconstrução de uma 

identidade mestra, centrada, e a firmação da existência de identidades deslocadas, 

contraditórias internamente e externamente, não singulares, incapazes de conciliar todas as 

perspectivas, são várias e conflituosas, galgando para uma politização, para a construção de 

uma política de identidade. 

Em um recente estudo Silva (2014, p. 92) aborda a ideia de performatividade da 

identidade, cuja reflexão de Judith Butler é referência. A reflexão sugere outro entendimento 

para o problema da identidade. “O conceito de performatividade desloca a ênfase na 

identidade como descrição, para aquilo que é – uma ênfase que é, de certa forma, mantida 

pelo conceito de representação – para a ideia de “tornar-se”, para uma concepção da 

identidade como movimento e transformação”. A respeito da identidade assevera Silva (2014, 

96): 

Primeiramente a identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato – seja da 

natureza, seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, 

permanente. A identidade tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, 

transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a identidade é construção, um 

efeito, um processo de produção, uma relação, um ato performático. A identidade é 

instável, contraditória, fragmentada, inconsistente, inacabada. A Identidade está 

ligada a estruturas discursivas e narrativas. A identidade está ligada a sistemas de 

representação. A identidade tem estreitas conexões com as relações de poder. 
 

Verificamos o quão difícil é a tarefa de alcançar um entendimento sobre a 

identidade racial negra, um empreendimento que, como bem observa Hall (2014, p. 104) é 

“[...] uma ideia que não pode ser pensada de forma antiga, mas sem a qual certas questões 

[como a deste trabalho] não podem ser sequer pensadas”.  Hall (1992) reconhece não existir 

garantias do encontro de uma identidade racial, e especificamente de uma identidade racial 

negra, pois são até certo ponto, subjetivas. Ao tentar definir a identidade racial negra 

corremos o risco de cairmos numa fixação da identidade.  

Portanto, se não é possível pensar uma identidade pura, “[...] somos obrigados a 

reconhecer que elas são o que o moderno é, naquilo que Kobena Mercer chama a necessidade 

de uma estética diaspórica” (HALL, 2003, p. 343), um misto de apropriação e adaptação, um 

híbrido. Mas tal hibridismo não tolhe a autenticidade da identidade racial negra? Silva (2014) 

concorda que a hibridação confunde a pureza da identidade, e que toda identidade constituída 

por tais processos não corresponde a nenhuma identidade original, mas aceita que alguns 

traços originários sejam preservados. Esta proposição corresponde ao que Hall denomina 

significante negro. Sem descartar a existência de um conjunto de experiências negras na 
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história, Hall insere a ideia de um significante negro como elemento que preserva a 

experiência e expressividade negra na dialética das identidades. Dessa forma, o conceito de 

identidade racial negra se amplia, uma vez que nos permite transitar, não na originalidade, 

mas nos traços, nas formas, nas experiências, na expressividade negra, entendendo-as a partir 

do hibridismo cultural que as compõem.  

Uma vez, apresentados alguns entendimentos, bem como os problemas que 

envolvem a matéria conceitual da identidade racial, passamos para uma discussão da 

identidade no plano do currículo, como campo político, e plano da politização da identidade, 

entendimento que se associa aos indicativos de Hall (1992) e que ao modo de Silva (2014) 

formam as nossas identidades, sejam nacionais, culturais, raciais, dentre outras.  
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4 PLANEJAMENTO E PLANO EDUCACIONAL: POLÍTICAS DE CURRÍCULO 

 

Neste capítulo, apresentamos a análise documental do Plano Municipal de 

Educação de Diamantina/MG, pensando primeiramente, que o plano é uma política de 

currículo. Iniciamos com uma discussão sobre o entendimento de currículo, o que 

endereçamos através de uma análise na perspectiva das teorias pós-críticas, uma vez que essas 

teorias acentuam as abordagens da temática, identidade racial negra, assimilando o objeto 

desta pesquisa.  

O que é o currículo? Pensar o currículo em meio à hibridação de sentidos dados 

pelas inúmeras correntes e tradições de pensamento, torna-se uma tarefa complexa. A 

dificuldade foi expressa por alguns teóricos da área, como Silva (2014), Lopes e Macedo 

(2011), Moreira (2008), autores brasileiros que vêm realizando significativos estudos nas 

últimas décadas. Lopes e Macedo destacam a dificuldade em implementar uma definição 

geral e conclusiva do termo, dado o hibridismo de noções existentes e em formação. Como 

explicitam: “Não é possível responder ‘o que é o currículo’ apontando para algo que lhe é 

intrinsecamente característico, mas apenas para acordos sobre os sentidos de tal termo sempre 

parciais e localizados historicamente” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 16). 

No entanto, a partir desse estudo, observamos que a ideia do currículo como 

organização de um planejamento de aprendizagem já está presente nas aplicações incipientes 

do termo. A posição escolhida por Lopes e Macedo (2011) é de perceber o currículo como um 

conceito multifacetado, instável e conflituoso, fundamentos estes, buscados pelas autoras, na 

teoria pós-estruturalista, a partir da linguística de Saussure, da antropologia de Lévi-Strauss e 

da psicologia de Piaget. Lopes e Macedo ensinam que no Brasil a pedagogia jesuítica deu ao 

currículo uma noção de itinerário para o desenvolvimento de competências intelectivas. Mas 

será a partir dos anos 1900, e principalmente com os arranjos do movimento da Escola Nova 

no Brasil, que os estudos de currículo passaram a ser produzidos. Com as demandas da 

industrialização, perspectivas pragmáticas são agregadas ao currículo, fenômeno embasado no 

taylorismo, que já influenciava o campo de discussão americano e britânico, como pontuam as 

autoras. 

Macedo (2006b), ressaltando o argumento de Pinar discorre sobre a compreensão 

do campo do currículo a partir do enraizamento dos Estudos Culturais, com a fundamental 

proposição de que o currículo é um texto político, proposição que vem perdendo importância. 

Fala-se agora de um entendimento do currículo como espaço-tempo cultural – como é 

defendido pela autora. Atentamos que essa leitura não descarta o caráter político do currículo, 
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mas entende “[...] que o cultural, ao ser refuncionalizado como mercadoria, rearticula sua 

dimensão política” diz Macedo (2006b, p. 285). 

Historicamente, o campo de estudos do currículo vem sendo frequentemente 

dividido em teorias tradicionais
7
, críticas

8
 e pós-críticas. Tais perspectivas têm diferentes 

entendimentos conceituais do currículo e agrupam em seu interior categorias reflexivas 

também diferentes. Uma análise mais detalhada destas teorias pode ser realizada a partir do 

estudo de Silva, “Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo. 

No contexto das teorias pós-críticas de currículo, compreendemos que essas 

teorias estendem e acentuam boa parte das análises sobre o poder e a dominação, abordadas 

pelas teorias críticas, mas não é isso que necessariamente separa as teorias críticas das pós-

críticas, a novidade está muito mais na compreensão das formas de dominação e poder, o que 

nos interessa de forma particular para entender identidade racial no contexto de produção do 

Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG, sem, contudo, abrir mão de aspectos das 

teorias críticas, que em algum momento possam ser úteis para o entendimento da pesquisa em 

questão.  

Constatamos que as teorias críticas reconhecem a existência dos grandes 

mecanismos de dominação e poder centralizados, já as teorias pós-críticas tratam o currículo 

na perspectiva dos mecanismos sutis de dominação e poder. É necessário destacar que, para as 

teorias críticas a análise do poder prioriza as relações econômicas do sistema capitalista, já as 

teorias pós-críticas integram processos de dominação oriundas das relações de raça, etnia, 

gênero, sexo e sexualidade (SILVA, 2014). Essa perspectiva nos interessa para 

aprofundarmos na discussão sobre o Plano de Educação de Diamantina/MG.  

O Plano de Educação de Educação de Diamantina/MG como uma política de 

currículo – ao modo de Lopes – nos remete ao campo das identidades. As identidades como 

vimos a partir de Hall (1992) são construções discursivas, sutis sistemas de dominação que 

exercem influência sobre elas. Assim, ao interrogarmos interrogar a forma como a identidade 

                                                                 
7
 As teorias tradicionais de currículo começam a ser pensadas no início dos anos 1900. Dando origem a dois 

modelos reflexivos, um dito tecnocrático e outro progressista. No entanto, estas teorias, imbricadas pelos 

processos de industrialização, tem em comum a perspectiva de “racionalizar o processo de construção, 

desenvolvimento e testagem de currículos” (SILVA, 2014, p. 12).  
8
 Em contrate às teorias tradicionais centrados nas técnicas de construção de currículos, numa perspectiva de 

concordância e acomodação ao discurso dominante, as teorias críticas tencionam provocar mudanças, são 

transformadoras. Acentua Silva (2014, p. 30): “Para as teorias críticas o importante não é desenvolver técnicas 

de como fazer o currículo, mas desenvolver conceitos que nos permitam compreender o que o currículo faz”. 

Conceituação presente no estudo de Althusser, que aponta a escola como o aparelho de reprodução ideológica, 

mais eficiente, uma vez que atinge a maior parte da sociedade, é responsável pela perpetuação de estruturas 

sociais. Para Althusser a escola contribui para o fortalecimento do capitalismo, toda vez que reproduz um 

conteúdo e interpretação de suas estruturas como boas e desejáveis. 
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racial negra é retratada, incorporada, informada nas políticas de currículo, buscamos entender 

a forma como ela – a identidade racial negra – é apropriada e, ou se adapta num cenário de 

disputas de poder e dominação da identidade racial branca. Não deixando de considerar a 

proposição já apresentada, que nenhuma força é dominante o tempo todo. O recorte histórico 

do capítulo 3, no qual discutimos a raça, nos permite afirmar que a identidade racial negra 

experimenta processos de subalternização.  

Em termos de representação racial, o texto curricular conserva, de forma evidente, as 

marcas da herança colonial. O currículo é, sem dúvida, entre outras coisas, um texto 

racial. A questão da raça e da etnia não é simplesmente um “tema transversal” ela é 

uma questão central de conhecimento, poder e identidade (SILVA, 2014, p. 102) 

 

Silva (2014) nos ensina que o currículo é um campo de disputa em torno da 

significação e da identidade, das lutas por hegemonia, tendo como objetivo, desconstruir os 

processos de naturalização das relações desiguais na vida política e social. Neste enfoque o 

currículo, primeiramente, é resultado de uma construção social, que por sua vez incorpora as 

diversas formas de conhecimentos que participam deste processo. O currículo – texto político 

– elaborado nesta concepção, importa, sobretudo, com o caráter interpretativo do 

conhecimento que o constitui. 

Estes pressupostos de entendimento do currículo contribuem para entrarmos no 

campo do plano e planejamento curricular educacional no Brasil, cuja ênfase está em 

entender, a partir de uma leitura histórica, as discussões em torno da elaboração de um plano 

nacional de educação, precedentes do Plano Municipal de Educação de Diamantina. Nosso 

olhar busca ainda, quando possível, reconhecer como o tema da identidade racial negra se 

incorporou no âmbito destas políticas de currículos.  

 

4.1 Plano e planejamento educacional: algumas proposições 

  

A crítica permanente e a necessidade de organizar ações estratégicas que 

possibilitem transformar uma realidade particular ou global implica a Sociedade/Estado a 

realização de planejamento de políticas.  Na asserção de Ferreira e Fonseca (2011, p. 70) “[...] 

planejamento é uma das estratégias utilizadas para imprimir racionalidade ao papel do Estado 

e institucionalizar ‘as regras do jogo’ na administração das políticas governamentais”. Para 

compreender o planejamento educacional no Brasil há que se definir sua natureza e 

finalidade, que não foram as mesmas no curso da História.  

Um olhar retrospectivo sobre o planejamento da educação no Brasil comprova a 

existência de um campo de disputas entre educadores e tecnocratas. Mainardes (2006, p. 53) 



58 
 

nos ensina: “[...] os atores estão imersos numa variedade de discursos, mas alguns discursos 

serão mais dominantes que outros”. Aferimos que as relações entre Estado e organismos 

internacionais são determinantes na construção das estruturas educacionais. Como 

observaram Ferreira e Fonseca (2011, p. 72) “[...] é legítimo supor que os países, ao acatarem 

a orientação externa para a construção dos planos e projetos, internalizam também os valores, 

objetivos e métodos implícitos aos modelos internacionais de planificação”. Significa que os 

financiamentos ocorrem sob condições políticas nem sempre desejadas, isto é, por vezes 

impostas. 

Da mesma forma, cônscios de que o planejamento é um “[...] processo que 

começa e termina no âmbito das relações e estruturas de poder” (IANNI, 1995, p. 309), não 

podemos desconsiderar a análise de Silva (2014), de que nenhum discurso é dominante o 

tempo todo. No âmbito do planejamento educacional, a ideologia do Estado se estabelece 

como uma força atuante, mas não como única força, a sociedade organizada também se faz 

atuante, e é capaz de influenciar e determinar os rumos da história política no país. 

O planejamento educacional configura-se como um campo de conflito, e de 

negociação de forças por vezes antagônicas. A ideia de planejamento incorpora a diversidade  

destes discursos à orientação político-ideológica de cada governo, configurando-se em 

modelos distintos. Ferreira e Fonseca (2011), mencionam dois formatos de planejamento 

político, estudados por Giovanni Sartori, em “A teoria da democracia revisitada”, o 

planejamento total e o planejamento limitado. O planejamento total corresponde ao Estado 

totalitarista cujas decisões centralizam-se em um único ator, o governo. Porquanto, o 

planejamento limitado é próprio de um Estado democrático que possibilita a participação 

efetiva. 

O Fórum Nacional de Educação (2011, p. 32) identifica duas formas aplicadas ao 

planejamento educacional no Brasil, sendo que até os anos 1950 o planejamento foi 

confundido “[...] como formulação de arcabouço legal, diretrizes a orientar a ações”. Neste 

viés, prescreve-se a possibilidade de mudança da realidade através da imposição de normas 

legais. Esta concepção não foi totalmente abandonada, persiste em boa parte das formulações 

até os dias presentes.  

Uma primeira forma de planejamento denominado normativo-prescritivo foi 

bastante utilizada na América Latina até o final dos anos 1980, vindo a ser substituída por 

uma concepção de planejamento estratégico-operacional. Comecemos por indicar alguns 

elementos que possibilitam distinguir estas formas de planejamento. Corrobora o documento 
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apoiando-se em Carlos Matus, e elenca como principais características do planejamento 

normativo-prescritivo: 

[...] perspectiva determinista do futuro, por isso normativo ou prescritivo, com a 

presunção de que é possível controlá-lo, sem levar em conta os condicionantes 

políticos e sociais; base tecnicista, simplificando a realidade como objeto estático do 

plano e tendo como pressuposto que pode ser orientada e controlada pelo planejador, 

situado fora dela; definição dos objetivos, a partir do diagnóstico físico, como 

desenho do dever ser futuro, do ponto de chegada determinado; reducionismo das 

condicionantes do plano à dimensão econômica; separação das atividades de 

elaboração e de gestão do plano (FNE, 2011, p. 32). 

 

Este modelo fica caracterizado pelo centralismo deliberativo e gerenciamento 

tecnicista. No Brasil o planejamento normativo-prescritivo irá determinar boa parte das 

políticas educacionais, principalmente dos 1960 à 1980 quando se abre para a nova 

perspectiva estratégico-operacional, sem que a primeira seja abandonada. Sobre esta, assim 

descreve: 

[...] parte da análise e compreensão da situação, da conjuntura política, econômica e 

social, seus limites e possibilidades, com visão sistêmica do todo social; fixa os 

objetivos, ou metas, como apostas ou propostas para o futuro, a partir de cálculos 

interativos entre os diferentes atores sociais; privilegia a participação dos diferentes 

atores sociais; articula planejamento, ação e avaliação como momentos não 

sucessivos, mas que interagem para dar viabilidade ao plano (FNE, 2011, p. 33-34). 

 

A autonomia dos entes federados, participação democrática são os pontos 

basilares desta forma de planejar, já presentes na Constituição Federal de 1988, mas, 

necessariamente, não é a lógica de todos os planejamentos educacionais subsequentes. As 

interrogações e embates em torno destes modelos de planejamento nas políticas educativas 

nacionais, se tornam conteúdo para importantes estudos.  

Por sua vez, o plano não se confunde com a ideia de planejamento, observe-se que 

enquanto o planejamento coordena, racionaliza e dá unidade de fins à atuação do Estado, o 

plano garante a coerência entre meios e fins (MEC, 2014). O plano se estabelece como um 

instrumento do processo de planejar.  Mais uma vez, portanto, implica retomar a história e 

perfazer uma leitura do planejamento educacional no Brasil, e planos nacionais de educação. 

As análises serão apresentadas a seguir. 

 

4.2 O planejamento educacional no Brasil: precedentes históricos  

 

Uma das primeiras preocupações, que emergem ao se focalizar o tema da 

identidade racial negra em um Plano Municipal de Educação, diz respeito à compreensão do 

estabelecimento de um Plano Nacional de Educação. Com efeito, um conjunto de dados 

históricos nos permitem tracejar um acirrado percurso de disputas políticas no 
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estabelecimento desta lógica organizacional da educação brasileira. Cumpre dar ideia que 

“um Plano Nacional de Educação existe, em nosso país, para que o direito à educação seja 

ofertado e assegurado, já que estamos falando de um direito juridicamente protegido” 

(CURY, 2015, p. 397).  

Uma análise da história do Plano Nacional de Educação reporta à década de 1930, 

quando, no ano de 1931 foi criado pelo Decreto 19.850/1931 o Conselho Nacional de 

Educação (CNE), composto por um corpo de técnicos isentos de interesses políticos. Como 

descreve Coelho (1982), apropriando-se do pensamento de Rothen ([200?]), podemos 

aproximar as funções do CNE, a de alguns outros órgãos que o precederam: Conselho Diretor 

de Instrução Primária e Secundária, reestruturado pelo Decreto nº 891/1890; Conselho de 

Instrução Superior, criado pelo Decreto 1232-G/1891; Conselho Superior de Ensino, criado 

pelo Decreto nº 8.659/1911 e reformulado a 18 de março 1915; Conselho Nacional de 

Instrução, criado pela Lei nº 4.632/ 1923; Conselho Nacional de Ensino, criado pelo Decreto 

nº 16.782-A/1925. 

O Conselho Nacional de Educação não possuía atribuições de ordem 

administrativa, ao CNE cabia propor as diretrizes de toda educação e fomentar investimentos 

financeiros nas várias instâncias políticas. Nesse mesmo ano João Simplício Alves de 

Carvalho, membro do conselho, apresenta uma proposta de elaborar um Plano Nacional de 

Educação (CURY, 2015).  

Encontramos no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, documento escrito 

por 26 educadores brasileiros, dentre estes, Anísio Teixeira, sob o título, “A reconstrução 

educacional do Brasil: ao povo e ao governo”, cujo objetivo se fixou em oferecer diretrizes 

para uma política de estruturação do sistema educacional, sob o discurso da escola única, um 

aceno substancial sobre a necessidade de traçar um plano integral, “[...] um plano geral de 

educação, de estrutura orgânica, que torne a escola acessível, aos cidadãos à quem a estrutura 

social do país mantém em condições de inferioridade econômica para obter o máximo de 

desenvolvimento de acordo com suas aptidões vitais” (AZEVEDO et al., 1932, p. 44).  

Logo, os educadores reiteram as indicações já feitas através de apontamentos de 

linhas gerais para um plano de reconstrução educacional. Um plano educacional com unidade 

nacional, que contemplasse a educação brasileira em todos os seus graus, e fins, bem como os 

métodos científicos a serem utilizados para confrontar os problemas educacionais.  

O Manifesto dos educadores compreende a educação como o problema nacional 

de maior importância. Cuja análise evidência nos últimos 43 anos de República, uma 

construção sem unidade, fragmentada e desarticulada da economia. Condição caracterizada 
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mais pela inorganização do que pela desorganização, tendente pela “[...] falta, em quase todos 

os planos e iniciativas, da determinação dos fins de educação (aspecto filosófico e social) e da 

aplicação (aspecto técnico) dos métodos científicos aos problemas de educação” (AZEVEDO 

et al., 1932, p. 34), impossibilitados de uma construção educacional sistêmica. 

A Constituição Federal de 1934, elaborada durante o governo constitucional de 

Vargas (1934-1937), em seus arts.150-152, fixa a elaboração de um Plano Nacional de 

Educação e estipula como competência do Conselho Nacional de Educação o encargo de 

elaborar um Plano Nacional de Educação. Em 18 de maio 1937, o Conselho Nacional de 

Educação apresenta ao presidente Vargas uma proposta de projeto que seria denominada 

Código Nacional de Educação, que o remete à Câmara Federal para tramitação legal. Em 10 

de novembro com o fechamento de todos os poderes representativos, os trabalhos que vinham 

sendo realizados na elaboração do Plano foram suspensos (CURY, 2015).  

Com a instauração da ditadura do Estado Novo (1937-1945), e do Governo 

Provisório de José Linhares (1945-1946) mais uma vez, portanto, a ideia de um Plano 

Nacional de Educação deslocada, no caso deste governo, foi substituída por reformas parciais, 

o que ocorreu através das Leis Orgânicas de Ensino (1942-1946), um conjunto 

de Decretos elaborados por uma comissão, cuja presidência foi ocupada por Gustavo 

Capanema e outorgados pelos presidentes Getúlio Vargas e posteriormente José Linhares 

durante o governo provisório.  

Durante o Estado Novo foram esses os decretos-leis: Decreto-lei nº 4.073/1942, 

que organizou o ensino industrial; Decreto-lei nº 4.048/1942, que instituiu o SENAI; Decreto-

lei nº 4.244/1942, que organizou o ensino secundário em dois ciclos: o ginasial, com quatro 

anos, e o colegial, com três anos; Decreto-lei nº 6.141/1943, que reformou o ensino comercial. 

Durante o Governo Provisório, foram esses os Decretos-leis: Decreto-lei nº 8.529/1946, que 

organizou o ensino primário a nível nacional; Decreto-lei nº 8.530/1946, que organizou o 

ensino normal; Decretos-leis nº 8.621 e 8.622/1946, que criaram o SENAC; Decreto-lei nº 

9.613/1946, que organizou o ensino agrícola. 

Complementa Ferreira e Fonseca (2011, p. 73):  

[...] prevaleceu a orientação doutrinária e os objetivos pragmáticos do Estado Novo, 

organizando o ensino básico por ramos profissionais que correspondiam à divisão 

econômico-social do trabalho e das classes sociais; uma educação diferenciada para 

a elite, para a mulher e para aqueles que comporiam o grande exército de 

trabalhadores tendo em vista dar suporte ao projeto industrial do governo. 

 

O governo Dutra (1946-1951) é sinalizado pela criação do Plano Saúde, 

Alimentação, Transporte e Energia (SALTE) cujas metas não foram alcançadas de forma 
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relevante. Na Constituição de 1946, aprovada durante este governo, o Art. 5º, inciso XV, letra 

d, fica estipulado como competência da União legislar sobre as diretrizes e bases da educação 

nacional. No ano de 1947, foi lançada a primeira Campanha de Educação de Adolescentes e 

Adultos (CEAA) por um governo brasileiro, através do Ministério da Educação e da Saúde e 

capitaneada pela UNESCO. No que tange ao planejamento educacional, não foi abarcado pelo 

Plano SALTE e por nenhuma outra política federal. 

Durante o governo Kubitschek (1956-1961) é lançado o Plano de 

Desenvolvimento Econômico, conhecido como Plano de Metas, em vista da industrialização e 

modernização do Brasil. A meta 30, Formação de Pessoal Técnico, constitui como descrito 

pelo Plano um Programa de Educação para o Desenvolvimento. Assinala a necessidade, 

inclusive, para o êxito do plano de metas, de se interligar a conjuntura econômica com outros 

“fenômenos” sociais e políticos, assim conclui: “[...] a infraestrutura econômica deve ser 

acompanhada de uma infraestrutura educacional e, portanto, social” (BRASIL, 1956), enfim, 

uma perspectiva de educação vinculada ao desenvolvimento econômico. “Nesse período, a 

vinculação entre educação e economia ganhou destaque internacional pela emergência da 

teoria do capital humano
9
 e do enfoque de mão de obra” (FERREIRA, FONSECA, 2011 p. 

74). 

A política assumida pelo governo Quadros (1961) durante seu curto período, 

situa-se no rompimento com o Plano de Metas do governo Kubistchek. Através da Comissão 

Nacional de Planejamento (COPLAN) instituída pelo Decreto 51.152/1961
10

, almeja elaborar 

o Primeiro Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico e Social. Com sua renúncia, 

em agosto, a ideia do plano não se consolidará. 

A perspectiva de uma lei geral do ensino só seria resgatada indiretamente pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 (Lei 4.024/1961), durante o governo 

Goulart (1961-1964), com a criação do Conselho Federal de Educação (CFE) em substituição 

do Conselho Nacional de Educação. O art. 8º, da referida lei, descreve sobre a composição do 

Conselho Federal de Educação: “[...] será constituído por vinte e quatro membros nomeados 

pelo Presidente da República, por seis anos, dentre pessoas de notável saber e experiência, em 

matéria de educação” (BRASIL, 1961). Ao Conselho fica atribuído “[...] propor modelos 

                                                                 
9
 Teoria que tem como principal representante Theodore W. Schultz. Considera que o trabalho humano, uma vez 

qualificado através da educação, constitui-se um dos mais importantes meios para a ampliação da produção 

econômica, e alcance de taxas elevadas de lucro. 
10

 Em seu Art. 1º, assim está expresso: Fica criada a Comissão Nacional de Planejamento que terá por 

incumbência elaborar um plano plurienal de desenvolvimento econômico e social do País, controlar sua 

execução e sugerir as modificações ditadas pelo comportamento das conjunturas nacional e internacional 

(BRASIL, 1961). 
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educacionais mediante a elaboração de doutrinas e jurisprudência ao emitir parecer técnico 

sobre os temas apresentados à sua análise” (ROTHEN [200-?], p. 2).   

Com efeito, no ano de 1962, com a instalação do Conselho Federal de Educação, 

o relator Anísio Teixeira, apresenta um parecer intitulado Bases para o Plano. O conteúdo 

seria discutido pelos demais membros do Conselho e constituiria um Plano Nacional de 

Educação. A proposta foi apresentada ao Ministro da Educação Darcy Ribeiro. 

Particularmente importante pelo lançamento da discussão, mas na prática não se constituiu 

como tal, sendo restringido a uma ferramenta na organização de recursos no âmbito 

educacional.  

Ainda no governo Goulart, outro fato importante a ser comentado foi o Plano 

Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social para o período de 1963-1965, tendo como 

objetivo gerar um desenvolvimento econômico rápido e a estabilização de preços. No plano, a 

promoção da educação, alocada no mesmo nível da saúde, como uma forma de “[...] assegurar 

uma rápida melhoria do homem como fato de desenvolvimento e de permitir o acesso de uma 

parte crescente da população aos frutos do progresso cultural” (BRASIL, 1963). 

Durante o golpe de 1964 o Ministério da Educação foi subordinado ao Ministério 

do Planejamento. A Educação durante o Regime Militar passa a ser planejada por uma ordem 

tecnocrata, na asserção de Saviani (2014), por instrumentos de racionalidade tecnocrática. 

“Diante deste contexto, os planos para a área da educação durante os anos do regime militar, 

decorriam dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND), que receberam a denominação 

de Planos Setoriais de Educação e Cultura (PSEC)” (SAVIANI 2014, p. 78).  

Como descrevemos acima, no âmbito do planejamento educacional, conflitos 

entre técnicos do IPEA e do Ministério da Educação marcaram este conturbado campo de 

disputas, conquanto as vozes do Conselho Federal de Educação foram pontualmente abafadas. 

Na constituição Federal de 1967, a elaboração do Plano Nacional de Educação passa a ser 

uma atribuição do Ministério da Educação, cabendo ao Conselho sua aprovação para 

deliberação final pelo Congresso (BRASIL, 1967). 

Nesse período, a execução do planejamento educacional efetuou-se 

prioritariamente, através dos três Planos Setoriais de Educação e Cultura (PSECs), sendo: I 

PSEC (1972-1974), II PSEC (1975-1979) e III PSEC 1980-1985. Os Planos possuíam uma 

coerência com os Planos Nacionais de Desenvolvimento, de cunho essencialmente 

economicista. O III PSEC, no entanto, parece consubstanciar algumas características novas 

em comparação aos primeiros, cuja ênfase da educação encontra-se na pauta pelo 

desenvolvimento. O III PSEC elaborado sob os ares da Nova República assume uma 
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conformação político-social. Como descrito em seus principais desafios: “[...] redução das 

desigualdades sociais; crescimento demográfico; universalização da educação básica; 

eficiência do sistema escolar; desenvolvimento cultural; flexibilidade regional e 

programática” (MEC, 1980). 

Com as Diretas-já e o primeiro governo da Nova República, é aprovado um Plano 

Nacional de Desenvolvimento (PND, 1986-1989) que contempla em seu corpo as políticas 

setoriais e dentre elas as referentes à educação. Assim descrevem os seguintes objetivos:  

Universalizar o ensino de 1º grau; melhorar e ampliar o 2º grau; redimensionar as 

modalidades supletiva e especial de ensino; estabelecer padrões mais elevados de 

desempenho acadêmico; integrar a educação física e o desporto no processo 

educacional; utilizar recursos tecnológicos para fins educativos e, finalmente; 

redefinir as competências institucionais no exercício dos encargos públicos 

constituem objetivos básicos das ações que integram as linhas programáticas da 

educação (MEC, 1986, p. 65). 

 

Os caminhos, até então percorridos, corroboram para compreensão de uma 

realidade de rupturas e fragmentações do planejamento educacional no Brasil. É inegável a 

ausência de interesse do Estado pela educação nacional, nitidamente percebida como um 

âmbito de importância secundária.  

 

4.3 Planejamento e Plano Nacional de Educação após a Constituição Federal 1988  

 

A Constituição Federal de 1988 instaura um novo contexto no processo de 

elaboração do planejamento educacional no Brasil e por que não dizer de um novo conceito 

de participação na arquitetura das políticas públicas. Novas vozes foram inseridas no campo 

de discussão, ainda que muitas outras continuassem silenciadas. Já no Fórum Nacional em 

Defesa da Escola Pública (FUNDEP) 1986, entidades da sociedade civil organizada 

mostraram-se atuantes e influenciaram a elaboração do texto constitucional do capítulo sobre 

a educação.  

O Fórum foi composto inicialmente de por 15 entidades nacionais, sendo 3 de 

organizações de classe (CUT/CGT/OAB). Das entidades da área da educação, 4 são 

entidades voltadas para o ensino, a pesquisa e/ou para sua divulgação 

(ANPED/SBPC/SEAE/CEDES); 6 são entidades de trabalhadores profissionais da 

área de educação ANDES/ANDE/CPB/FENOE/FASUBRA/ANPAE) e 2 são 

entidades do movimento estudantil (UNE e UBES) (SOUZA, OLIVEIRA, 1996, 

p.1). 

 

Se por um lado o cenário político educacional, sob forte pressão, passa a 

incorporar os discursos da base social organizada, por outro absorve as ideologias do modelo 

econômico internacional.  As políticas públicas de educação implementadas a partir dos anos 
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1990 ocorrem determinadas pelo movimento econômico neoliberal internacional
11

, com o 

apoio de acessorias, documentos formadores de opinião e de recursos, com a participação 

ativa, anuência e colaboração das autoridades locais (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003). 

 Nesse quadro de reformas destaca-se a articulação de consensos pelos 

organismos internacionais, com destaque para a Organização Mundial do Comércio (OMC), 

Banco Mundial (BM) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a fim de garantir a 

efetividade do sistema capitalista. 

Na instância regional como ramificações destes organismos internacionais, 

importa sublinhar a criação da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe 

(CEPAL), Oficina Regional para Educação na América Latina e no Caribe (OREALC) e 

Acordo de Livre Comércio das Américas (ALCA). Do ponto de vista social, observam 

Frigotto e Ciavatta (2003, p. 96) as consequências devastadoras do pensamento único, pelo 

“[...] abandono do pensamento crítico, vinculados aos projetos societários firmados na 

perspectiva da autonomia e, ao mesmo tempo, num relacionamento soberano entre povos, 

culturas e nações”. 

Realizada em Jomtien na Tailândia, a Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos (1990), firma-se como um marco mundial para as reformas educativas desta década. 

Na análise do texto conflitam-se interesses antagônicos, uma aparente afirmação de uma 

escola democrática para o acolhimento social de todos, dentro da qual se diluem acidamente 

políticas globais para países pobres, ditadas por organismos internacionais com perspectivas 

pedagógicas limitadoras. Em face desta verificação escreve Libâneo (2012, p. 17): “Lida sem 

intenção crítica e sem a necessária contextualização, esse documento apresenta um conteúdo 

muito atraente, chegando a surpreender o leitor por suas intenções humanistas e 

democratizantes”.  

Libâneo analisa pedagogicamente estas estratégias se baseando em Torres (2001, 

p. 40) para quem as necessidades básicas de aprendizagem transformaram-se em um "[...] 

pacote restrito e elementar de destrezas úteis para a sobrevivência e para as necessidades 

imediatas e mais elementares das pessoas". Em síntese, a aprendizagem transforma-se numa 

mera necessidade natural, numa visão instrumental desprovida de seu caráter cognitivo, 

desvinculada do acesso às formas superiores de pensamento. 

                                                                 
11

 Movimento que “acentua a supremacia do mercado como mecanismo de alocação de recurso, distribuição de 

bens, serviços e rendas, remunerador dos empenhos e engenhos inclusive. Nesse imaginário o mercado é matriz 

da riqueza, da eficiência e da justiça. A intervenção da autoridade pública, sobre as iniciativas privadas é vista, 

primordialmente, como intrusão indevida, no máximo tolerada” (MORAES, 2002, p. 15). 
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Importa saber que a Conferência de Jomtien foi financiada pelas agências 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Fundo 

das Nações Unidas Para a Infância (UNICEF), Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e Banco Mundial, servindo aos interesses do capital internacional. 

Assim, não se trata simplesmente de entender o conteúdo explicitado pela Declaração, ou 

tanto compreender as perspectivas das políticas educacionais promovidas por estes 

organismos internacionais 

Nesta ordem, Libâneo (2012), recorrendo à Rosa Maria Torres, José Luis 

Corraggio e Alberto Martínez Boom, esclarece que as políticas educacionais pós-Jomtien, 

financiadas pelo Banco Mundial ocultam perspectivas de educação para a reestruturação 

capitalista, ou educação para a sociabilidade capitalista. Então aponta alguns traços básicos 

para a educação do Banco Mundial:  

a) reducionismo economicista, ou seja, definição de políticas e estratégias baseadas 

na análise econômica; b) o desenvolvimento socioeconômico necessita da redução 

da pobreza no mundo, por meio da prestação de serviços básicos aos pobres (saúde, 

educação, segurança etc.) como condição para torná-los mais aptos a participarem 

desse desenvolvimento; c) a educação escolar reduz-se a objetivos de aprendizagem 

observáveis, mediante formulação de padrões de rendimento (expressos em 

competências) como critérios da avaliação em escala; d) flexibilização no 

planejamento e na execução para os sistemas de ensino, mas centralização das 

formas de aplicação das avaliações (cujos resultados acabam por transformarem-se 

em mecanismos de controle do trabalho das escolas e dos professores) (LIBANEO, 

2012, p 19). 

 

Há razões para admitirmos que a ideia renovada e democrática de políticas 

educativas, agregadas por intenções de solidariedade mundial, visam instrumentalizar a 

política econômica, em detrimento do papel da escola, para o “[...] atendimentos das 

necessidades mínimas do aprendizado e de espaço de convivência e acolhimento social” 

(LIBANEO, 2012, p. 21).  

Esta posição tem correspondência com Frigotto e Ciavatta (2003, p. 109), 

adaptando o pensamento de L. M. V. Neves e Giovani Arrighi, cujas “[...] políticas 

educacionais determinadas pelo mercado, mostram que em países periféricos, como o Brasil, 

desenvolvem as atividades neuromusculares, ao passo que os países do capitalismo orgânico 

central desenvolvem as atividades cerebrais”.   

 A Conferência de Jomtien elaborou um texto/acordo, a “Declaração Mundial 

sobre a Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem”. O 

documento teve o comprometimento de 155 representantes de governos, entre os quais, o do 

Brasil, que o assinaram com o propósito de garantir uma educação de qualidade às crianças, 

jovens e adultos. O Brasil, naquele momento, com altos índices de analfabetismo, 
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compromete-se em desenvolver ações que promovam as políticas educacionais, sob 

monitoramento de um fórum consultivo coordenado pela UNESCO (FRIGOTTO; 

CIAVATTA, 2003). 

Ainda no âmbito da esfera política, na Nova República, a implementação do Plano 

Nacional da Educação foi definida no Art. 214 da Constituição Federal de 1988, artigo 

alterado pela Emenda Constitucional nº 59/2009, que assim registra:  

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo 

de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir 

diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes 

esferas federativas que conduzam a: I - erradicação do analfabetismo; II - 

universalização do atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - 

formação para o trabalho; V - promoção humanística, científica e tecnológica do 

País. VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 

como proporção do produto interno bruto. 

 

Foi no governo de Fernando Collor (1991-1992) cujo ideário ideológico propunha 

segundo Frigotto e Ciavatta (2003, p. 105), “conter e restringir a esfera pública e efetivar-se 

de acordo com as leis do mercado mundial”, que a perspectiva de elaborar um Plano Nacional 

de Educação começa a ser discutida. Governo marcado pelo fracasso político instaurado em 

pouco mais de um ano, faz com que o Estado não produza nada de significativo – 

particularmente – para a educação neste período. A ideia do Plano Nacional de educação, fica 

restrita às discussões iniciais.  

No governo de Itamar Franco (1992-1994), temos a estruturação do Plano 

Decenal de Educação para Todos (1993), o primeiro elaborado após a Constituição de 1998, o 

primeiro da Nova República, que teve como base a Declaração de Jomtien, O documento 

serviu-se apenas para nortear algumas ações do governo federal. Na análise de Saviani (1998, 

p.80): 

[...] o mencionado Plano foi formulado mais em função do objetivo pragmático de 

atender as condições internacionais para a obtenção de financiamento para a 

educação, em especial, aquele de algum modo ligado ao Banco Mundial, que pelo 

interesse em realizar um planejamento da educação nacional. 

 

Traçado por um grupo executivo composto pelo Ministério da Educação, 

Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (CONSED) e União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), construiu-se um Plano de participação 

restrita, que na prática, ocultou as vozes da sociedade civil. 

Na questão do regime de colaboração, previsto pela constituição Federal de 1988 

o Art. 211 defini: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino. A versão comentada do Plano traz como 



68 
 

diagnóstico um cenário ainda fragmentado entre as três esferas políticas, e, por isso, aponta 

uma necessidade de integração entre elas para que se efetive uma política de educação para 

todos. Nos desdobramentos do objetivo de número cinco do Plano: Fortalecer os espaços 

institucionais de acordos, parcerias e compromisso, verifica-se uma ênfase na necessidade de 

se estabelecer a colaboração entre a União, Estados e Municípios. Ainda, na parte do texto 

Linhas de ação estratégica, a de número dez, Institucionalização dos Planos Estaduais e 

Municipais assim registra:  

Dentro do espírito federativo e de acordo com as responsabilidades constitucionais, 

compele aos Estados c Municípios, articuladamente: » implantar e implementar seus 

Planos Decenais de Educação e seus desdobramentos, de acordo com as 

especificidades e características regionais c locais, tendo como referência os 

objetivos, metas e estratégias contidas no Plano (MEC, 1993, p. 50). 

 

Ficando disposto a obrigatoriedade dos Estados e Municípios de elaborar seus 

respectivos planos respeitando particularidades, mas em unidade com o Plano Nacional de 

Educação. 

Numa análise dos objetivos gerais do Plano inferimos que o tema da diversidade 

racial não foi abordado, bem como em nenhuma outra parte do documento. Se não foi 

abordado, é porque não foi percebido como um problema, inclusive de desigualdade, que 

viola diretamente direitos, e, por isso, como um implicador de políticas educacionais 

específicas. Esta averiguação nos aproxima de forma análoga ao estudo sociológico de 

Boaventura de Souza Santos, descrito por Gomes, sobre a pedagogia das ausências. “A 

pedagogia das ausências [contrapondo a uma pedagogia das emergências, que se caracteriza 

por lançar questões mais centrais sobre as disputas entre estudos e discursos críticos], consiste 

em um exercício político e epistemológico, cujo objetivo principal é transformar as ausências 

e a invisibilidade que recaem sobre os movimentos sociais e seus saberes em presenças” 

(GOMES, 2011b, p. 46). 

 A ausência de grupos sociais organizados no processo de elaboração do Plano é 

sentida no documento final, na discussão de vários assuntos e aqui, de modo preciso, na 

questão da identidade racial negra. Fazendo uma ligação como regime de colaboração citado 

anteriormente, se o Plano Nacional não contempla a questão da identidade racial negra 

dependerá sobremaneira que os planos estaduais e municipais o façam, transformando 

ausências em presença.  

 

4.3.1 Governo Cardoso: Neoliberalismo e Planejamento Educacional 
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O governo Cardoso (1994-2002) como detalha e aprofunda Frigotto e Ciavatta 

(2003) constitui um período de mediocridade e de retrocesso, tanto no plano institucional e 

organizativo, quanto no âmbito pedagógico. A análise tem como base a leitura do projeto 

social e, articulado a este, o projeto educativo, “[...] associados de forma ativa, consentida e 

subordinada aos organismos internacionais [...]”, levando o Brasil a uma crise de economia, 

marcada pela estagnação econômica, altos índices de desemprego e aumento da dívida externa 

(FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 93). 

No âmbito educacional, o governo Cardoso privilegia – sem resultados – a 

educação básica de nível fundamental. Como esclarece Dourado (2002, p. 240), uma 

subordinação às políticas do Banco Mundial, em “[...] priorizar a educação básica escolar, 

restrita à aprendizagem das habilidades cognitivas básicas”. Neste cenário de disputas de 

forças, viu-se, então, estabelecer um modelo político neoliberal subordinado aos organismos 

internacionais de mercado. O projeto econômico-social do governo Cardoso foi inspirado no 

Consenso de Washington
12

. É interessante ter presente os dois princípios do neoliberalismo, a 

desregulamentação dos mercados e a privatização dos serviços. O governo Cardoso privatizou 

a maior parte do setor estatal e abriu a economia completamente ao capital externo 

(ANDERSON, 2002). 

Um primeiro projeto do Plano Nacional de Educação encaminhado ao Congresso 

Nacional, protocolado pelo deputado Ivan Valente, como PL nº 4.155/98. Parte da iniciativa 

de educadores, mediante suas instituições científicas, culturais, sindicais e políticas que 

resistiram no período ditatorial. Trata-se de uma disputa entre duas forças, dois projetos com 

características bastante distintas. O projeto do governo, identificado pela centralização da 

gestão, propostas e decisões principalmente no governo federal; e o projeto da sociedade 

brasileira, orientado pelo fortalecimento da escola pública estatal, democratização da gestão 

educacional, universalização da educação básica e superior (FRIGOTTO; CIAVATTA, 

2003).  

Conforme Sabia e Alaniz (2015, p. 42), a proposta do projeto da sociedade 

brasileira construída coletivamente durante o Congresso Nacionais de Educação I e II 

(CONED I, II, 1996 e 1997), configura-se como “[...] uma reação e uma mobilização popular 

contra as políticas neoliberais, que vêm sendo implementadas e que, privam cada vez mais os 

                                                                 
12

 O Consenso de Washington (1989), compreende um conjunto de dez medidas de ajustes econômico. 

Estabelecido por instituições como Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial, consolidou-se a 

partir dos anos 1990 como itinerário das reformas neoliberais. 



70 
 

pobres de seus direitos e reduzem suas possibilidades de participar de processos de 

socialização dos bens mundialmente produzidos”.  

Uma segunda proposta de projeto elaborada pelo Executivo, foi apresentada ao 

Congresso Nacional e protocolada como PL nº 4.173/1998. Verifica-se uma proposta de 

caráter técnico sem visão de totalidade da educação. Valente e Romano (2002, p. 98-99) 

fazem um balanço das propostas:  

As duas propostas de PNE materializavam mais do que a existência de dois projetos 

de escola, ou duas perspectivas opostas de política educacional. Elas traduziam dois 

projetos conflitantes de país. De um lado, tínhamos o projeto democrático e popular, 

expresso na proposta da sociedade. De outro, enfrentávamos um plano que 

expressava a política do capital financeiro internacional e a ideologia das classes 

dominantes, devidamente refletido nas diretrizes e metas do governo. O PNE da 

Sociedade Brasileira reivindicava o fortalecimento da escola pública estatal e a plena 

democratização da gestão educacional, como eixo do esforço para se universalizar a 

educação básica. Isso implicaria propor objetivos, metas e meios audaciosos, 

incluindo a ampliação do gasto público total para a manutenção e o desenvolvimento 

do ensino público [...]. O PNE do governo insistia na permanência da atual política 

educacional e nos seus dois pilares fundamentais: máxima centralização, 

particularmente na esfera federal, da formulação e da gestão política educacional, 

com o progressivo abandono, pelo Estado, das tarefas de manter e desenvolver o 

ensino, transferindo-as, sempre que possível, para a sociedade. 

 

Na análise das propostas de projeto, o relator da matéria no Congresso Nacional, o 

deputado Nelson Marchezan apresenta um substitutivo próprio, elaborado de forma 

centralizada, contando com a provação da ala institucional: União Nacional dos Dirigente 

Municipais de Educação, Conselho Estadual dos Secretários Estaduais de Educação e o 

Ministério Estadual de Educação (SABIA; ALANIZ,  2015). Um documento elaborado sem a 

participação da sociedade civil organizada e particularmente na ausência de diagnósticos. 

Refere-se a uma fusão da PL nº 4.155/1998 e da PL nº 4.173/1998, sendo que a maior parte 

seria aproveitada do projeto do Executivo. O projeto tramitaria por três anos. 

Verifica-se que o Plano Nacional da Educação (2001-2011) foi imposto pelo 

Poder Executivo através de medidas provisórias, decretos e leis, que sucumbiram a PL nº 

4.155/1998. O Plano aprovado no Congresso Nacional, ainda teve nove de suas metas vetadas 

antes de ser sancionada a Lei 10.172/2001 Observam Valente e Romano (2012, p. 105):  

Os vetos impostos ao que foi aprovado no parlamento ilustram o caráter inócuo que 

a atual administração federal atribui ao PNE. Na mensagem n° 9, de 9/1/2001, na 

qual comunica os vetos ao parlamento, o presidente da República confessa que sua 

posição ante a matéria foi ditada pela área econômica do governo e não pelos seus 

auxiliares e organismos diretamente responsáveis pela educação. As razões da 

política ditada pelo FMI determinaram, na verdade, a decisão presidencial e não 

quaisquer considerações de ordem “interna”. 

 

Os vetos atingiram diretamente as metas que abordavam matérias financeiras. O 

Plano configurou-se como um documento autocrático articulado ao pensamento empresarial e 
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às demandas do grande capital e principalmente de enxugamento dos gastos públicos em 

educação.  

O Plano Nacional de Educação (2001-2011) apresenta quatro objetivos gerais
13

 

assim descritos:  

[...] a elevação global do nível de escolaridade da população; a melhoria da 

qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e 

regionais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública e 

democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, 

obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes (MEC, 2001). 

 

Analisamos que o segundo objetivo acena para a redução das desigualdades 

sociais relativas ao acesso e permanência na escola. No documento é apresentada uma série de 

diagnósticos, principalmente relativos às taxas de escolarização por faixa etária e localização 

– Brasil, Região, Estado – com dados de 1991 à 2010. Levantamento que denota um interesse 

do governo em relação a números de acesso e permanência sem se atentar às questões sociais. 

Apenas na terceira parte do documento, “Modalidades do Ensino”, na Tabela 17, relativa aos 

dados da média de anos de estudo das pessoas de 10 anos ou mais de idade por sexo e cor 

com dados de 1996, apresenta no diagnóstico dados relativos a identificação racial.  

Logo, os resultados mostram uma diferença média de 2 anos de estudo a menos 

por parte da população de declarados pretos e pardos. O documento aponta a necessidade de 

políticas focalizadas, mas não apresenta diretrizes, objetivos e metas que observem os dados 

de desigualdades entre brancos, pretos e pardos. Infere-se um descaso do governo por estas 

questões e pelos direitos desta população, de estar integrada à sociedade mais amplamente. 

As metas do Plano Nacional de Educação (2001-2011) ficaram comprometidas. 

Analisado por estudiosos (SAVIANI, 2014; BRANDÃO, 2011) é considerado um Plano 

ignorado, tanto pelo governo Cardoso, quanto pelo governo Lula, como veremos. 

 

4.3.2 O Planejamento educacional no governo de Lula/Rousseff  

 

A primeira década dos anos 2000 caracteriza um novo contexto, “[...] de fracasso 

das reformas neoliberais, de enfraquecimento dos Estados Unidos, de crescimento acelerado 

                                                                 
13

 Apresenta ainda as seguintes prioridades: 1. Garantia de ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas 

as crianças de 7 a 14 anos, assegurando o seu ingresso e permanência na escola e a conclusão desse ensino.  2. 

Garantia de ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria ou que não o 

concluíram. 3. Ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino - a educação infantil, o ensino médio e a 

educação superior. 4. Valorização dos profissionais da educação (MEC, 2001, p. 16).  
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de países como a China e a Índia que não as adotaram, e das altas taxas de crescimento 

alcançadas pela Argentina desde 2003 adotando uma estratégia novo-desenvolvimentista” 

(DINIZ; BRESSER-PEREIRA, 2007, p. 16). É nesta conjuntura que se estabelecem as 

políticas de planejamentos sociais do governo do Partido dos Trabalhadores (PT) no período 

de 2003 a 2014, caracterizado em seus vários aspectos por uma ordem de modelo neoliberal 

nacional-estatista. 

Em um breve texto, BOFF (2014) faz algumas aproximações da revolução de 30, 

com seu viés parcialmente nacionalista e o governo PT, com suas medidas democratizantes, 

com seus programas sociais em direção aos mais pobres, no combate aos privilégios e na 

imposição de alguns limites à ditadura do capital financeiro e do mercado. 

O planejamento educacional do governo Lula (2003-2010) ganha personalidade 

no final do primeiro mandato. Na primeira gestão, no campo educacional, é caracterizado 

muito mais por permanências no modelo do governo Cardoso, que rupturas como assinala 

Oliveira (2009).  

Observa Lopes (2004) em estudo sobre os primeiros nove meses do novo governo 

que houve continuidade de diretrizes curriculares, de parâmetros para o Ensino Fundamental e 

Médio, de processos de avaliação e de tornar obrigatório o Exame Nacional do Ensino Médio. 

Um possível marco da ruptura foi a criação em 2006 do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FMDEB), convertido na Lei 11.494/2007.  

No ano 2007, o governo Lula implementou o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) Plano de Metas e Compromisso Todos pela Educação, Decreto 6.094/2007, 

organizado em 28 diretrizes com o objetivo de melhorar a qualidade da educação no país, 

prioritariamente da educação de nível básico. O Plano teve por objetivo aumentar os 

resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) com a consolidação do 

regime de colaboração entre União, Estados e Município. 

Art. 3
o
  A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no 

IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre 

rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constantes do censo 

escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, composto pela 

Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (Prova Brasil) (BRASIL, 2007). 

 

No mesmo ano “[...] para viabilizar políticas efetivas de intervenção e 

transformação da realidade destas escolas” (FERREIRA; FONSECA, 2011, p. 85) foi criado 

pelo MEC o Plano de Ações Articuladas (PAR), instituído pelo Decreto nº 6.094/2007, 

compromisso aderido pelos 26 estados e o Distrito Federal, aderiram 98% dos municípios 
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brasileiros (FERREIRA, FONSECA, 2011).  Como disposto no documento, tem como 

objetivo oferecer instrumentos eficazes de avaliação e de implementação de políticas de 

melhorias e de qualidade de educação, sobretudo da educação básica. 

O planejamento educacional no governo Rousseff, (2011-2014)
14

 compreende um 

período ainda pouco estudado. O que se tem de pesquisa assenta principalmente nas análises 

do programa de formação para o trabalho, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec) estabelecido pela Lei 12.513/2012 e de fato, uma das maiores 

preocupações, inclusive em termos de investimento, desse governo. 

Sob o discurso da criação de oportunidade para todos, o governo Rousseff, 

manteve e ampliou os programas implementados durante o governo Lula. Citamos os 

principais: Programa Universidade para Todos (ProUni), Fundo de Financiamento Estudantil 

(Fies), estabelecido pela Lei 12.513/2012, Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição 

de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), o Programa 

Ciência Sem Fronteiras, O Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº 

17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/2010, dentre outros e o Plano Nacional de 

Educação, que detalharemos a seguir. 

 

4.4 O novo Plano Nacional de Educação (2014-2024) 

 

A proposta do novo do Plano Nacional de Educação foi elaborada pela 

Conferência Nacional de Educação (CONAE) realizada em Brasília no ano de 2010. Os 

trabalhos contaram com a participação de representantes do Governo Federal e de diversos 

segmentos da sociedade civil. Assim, a elaboração do Plano é caracterizada pelo debate 

parcialmente democrático, enviesado por uma política no âmbito dos direitos humanos e na 

perspectiva de um regime de pactuação. 

O projeto aprovado pela Câmara Federal sofreu impasses no Senado, 

principalmente no que concerne à matéria financiamento. Considerando ser o primeiro Plano 

após a sansão da Emenda Constitucional nº 59/2009 que mudou a condição do Plano 

Nacional, tornando-o uma exigência constitucional com periodicidade decenal “e articulador 

do Sistema Nacional de Educação, com previsão do percentual do Produto Interno Bruto 

(PIB) para o seu financiamento” (MEC, 2014, p. 5). Como pode ser observado no texto do 

                                                                 
14

 Estudo e impressões restritas ao período de elaboração e sanção do Plano. 
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documento final, que dispôs aumentos imediatos dos recursos em educação no país, tendo 

como meta de no mínimo 7% do PIB até 2011 e no mínimo 10% até 2014 (MEC, 2014).  

O Plano Nacional de Educação em vigência foi sancionado pela Lei nº 

13.005/2014. Ficando estabelecidas 10 diretrizes e 20 metas com suas respectivas estratégias 

para a organização da educação no país. As dez diretrizes foram categorizadas pelo MEC em 

cinco grupos, conforme anexo C deste trabalho. O primeiro grupo compreende basicamente 

metas com conteúdos que visam universalizar a alfabetização e ampliar a escolaridade. O 

segundo grupo tem foco na promoção da equidade com ênfase na desigualdade nas 

populações pobre, negra e rural. O terceiro grupo contempla a valorização dos profissionais 

da educação com foco nos planos de carreira, salários, condições de trabalho e formação. O 

último, diz da educação superior, para a qualificação profissional e promoção de 

desenvolvimento socioeconômico local (MEC, 2015). 

O Plano se destaca pelo diagnóstico da realidade desigual da educação no Brasil, 

desigualdades que são históricas e pelo endereçamento de metas e estratégias que efetivem 

com equidade uma educação de qualidade em todo país. Sobre as metas, esclarece o 

documento, “[...] para enfrentar as barreiras para o acesso e a permanência; as desigualdades 

educacionais em cada território com foco nas especificidades de sua população; a formação 

para o trabalho, identificando as potencialidades das dinâmicas locais; e o exercício da 

cidadania” (MEC, 2015, p. 9). 

Dentre as dez diretrizes do Plano Nacional de Educação, destaque para a terceira e 

décima: “[...] superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação e; promoção dos princípios do 

respeito aos direitos humanos, à diversidade [...]” (BRASIL, 2014a, p. 1).  

Além disso, o Plano acentua a importância do sistema de colaboração entre os 

entes federativos – inclusive através do alinhamento dos seus planos com as vinte metas do 

PNE –, como uma das principais estratégias para concreção dos resultados. Em seu art. 8º, 

determina o prazo de um ano para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

elaborassem ou adequassem os planos já aprovados em lei, em consonância com as suas 

diretrizes, metas e estratégias.  

Decorre que os Planos Municipais de Educação, devidamente elaborados até 

junho de 2015, na corresponsabilidade com entes federativos estavam obrigados a abordar 

questões de identidade e diversidade racial. Os Planos Municipais de Educação resultam do 

regime de colaboração entre União, Estados e Municípios previsto no art. 7º do Plano 
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Nacional de Educação, na gestão da educação no Brasil, tencionando o alcance das metas e a 

implementação das estratégias. 

Partimos agora para uma descrição do histórico do Plano Municipal de Educação 

de Diamantina/MG. Esse apanhado histórico resulta dos levantamentos que realizamos na 

cena de elaboração do plano, sendo o Decreto nº 0296/2014 que institui e designa a Equipe 

Técnica Multidisciplinar de elaboração do Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG; 

o Decreto nº 0317/2014 que institui a Comissão Representativa da Sociedade para elaboração 

do Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG; os extratos de seis atas de reuniões 

realizadas com a participação da Equipe Técnica Multidisciplinar e Comissão Representativa 

da Sociedade na elaboração do documento-base do Plano; extratos das atas da primeira e 

segunda Audiência Pública ainda na fase de elaboração do Plano; texto do Projeto de Lei nº 

08/2015 aprovado durante as Audiências Públicas; extrato do Parecer ao Projeto de nº 

08/2015 assinado pelo legislativo municipal na etapa de aprovação do Plano e a Lei nº 

3880/2015 que aprova o Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG.   

 

4.5 O Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG 

 

Um Plano Municipal de Educação não corresponde simplesmente a uma política 

curricular do sistema municipal, é antes um planejamento estratégico para a educação de 

todos que moram no município, e por que não dizer, da educação que ocorre em sua 

territorialidade, indo além da oferta direta da prefeitura. Sendo um plano decenal, não 

pertence a uma gestão, mas atravessa vários mandatos executivos e legislativos. Como 

dissemos anteriormente, um Plano Municipal de Educação se estabelece no regime de 

colaboração entre os entes federados, prevalecendo, contudo, as deliberações de cunho 

municipal. Devendo ser pensado como parte de uma conjuntura social, que dele participa e 

também poderá ser influenciada por ele (MEC, 2014). 

Um Plano Municipal de Educação precisa ser pensado dentro do cenário em que 

se insere, queremos dizer que ele deve ser projetado no viés das demandas educacionais, das 

fragilidades, dos desafios e das potencialidades do município. Do contrário, se constituirá 

mais uma política antiquada e/ou deslocada. Ainda consideramos a necessidade de ter 

legitimidade, talvez uma das características que realiza maior interlocução com o nosso 

trabalho. Uma vez que pressupõe incorporar as diferentes visões, vivências e sujeitos que 

compõem a sociedade, neste sentido falamos em incorporar os diversos discursos das 
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identidades locais que compõem as identidades nacionais. Deve ser um plano do povo para o 

povo (MEC, 2014). 

Como evidenciamos, um Plano Municipal de Educação é também uma política de 

currículo para as identidades, e neste cenário de traço colonialista, a critica às vozes raciais 

negras tendem a ser subalternizadas com o uso de vários subterfúgios, como a invisibilização 

e negação. Avançamos com nosso estudo para a apresentação dos resultados da análise 

documental.  

A elaboração do Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG, se processou 

em três etapas: técnica, de auditoria pública e de aprovação.  Sendo que no primeiro momento 

foi sancionado o Decreto Municipal nº 0296/2014 que institui e designa a equipe técnica 

multidisciplinar de elaboração e sistematização do Plano Municipal, composta por 

representantes da Secretaria Municipal de Educação de Diamantina/MG; SRE de 

Diamantina/MG e Secretaria Municipal da Fazenda, a maior parcela concentrada no primeiro 

grupo. O art. 3º desse documento descreve as competências da equipe elencadas abaixo, 

podendo ser entendidas como de realização de levantamentos de dados e também de caráter 

propositivo. 

I. Analisar dados e informações sobre a oferta e a demanda educacional no 

território do município;  

II. Formular metas, estratégias e indicadores com base nos levantamentos 

realizados; 

III.  Avaliar os investimentos necessários para cada meta; 

IV. Avaliar a coerência do conjunto das metas e sua vinculação com as metas 

estaduais e municipais; 

V. Estabelecer coerência e conexão entre o plano de educação e o projeto de 

desenvolvimento local. 

Uma vez instituída e designada a equipe técnica multidisciplinar, foi assinado o 

Decreto Municipal nº 0317/2014. O decreto institui a Comissão Representativa da Sociedade 

para elaboração do Plano Municipal cujas atribuições foram: “[...] validar, organizar e liderar 

o debate do documento-base” (DIAMANTINA, 2014). Ficou instituído neste decreto que a 

coordenação geral do Plano é de competência da Secretaria Municipal de Educação de 

Diamantina.  

A Comissão Representativa foi composta por representantes divididos em quatro 

segmentos. Representantes da educação básica: APAE de Diamantina, Colégio Cenas e 

Diamantinense (rede particular de ensino), Superintendência Regional de Ensino de 
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Diamantina; Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil; Representantes 

do Ensino Superior: Universidade Norte do Paraná, Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, Universidade do Estado de Minas Gerais; Representantes do ensino 

profissionalizante: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Universidade 

Aberta e Integrada de Minas Gerais (UAITEC); Representantes dos setores sociais: Sindicato 

dos Servidores Públicos Municipais, Câmara Municipal, Conselho do FUNDEB, Sindicato 

Único dos Trabalhadores em Educação (SindUTE), Conselho Tutelar, Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho Municipal de Educação e Vila 

Educacional de Meninas (VEM). 

No quadro abaixo organizamos em tela as reuniões realizadas de acordo com os 

dados coletados na Secretaria Municipal de Educação, durante as quais foi elaborado o 

documento-base do Plano Municipal de Educação. 

 

Quadro 1 - Organização das reuniões: etapa da produção técnica 

Data Local Participantes Número de participantes 

26/09/2014 Auditório do Centro 
Administrativo Municipal 

Equipe Técnica; Comissão 
Representativa da 
Sociedade  

57 

31/10/2014 Nos registros não constam o 
local 

Comissão Representativa 
da Sociedade 

17 

28/11/2014 Auditório do Centro 
Administrativo Municipal 

Comissão Representativa 
da Sociedade 

16 

17/12/2014 Auditório do Centro 
Administrativo Municipal 

Comissão Representativa 
da Sociedade 

10 

20/02/2015 Auditório do Centro 
Administrativo Municipal 

Comissão Representativa 
da Sociedade 

14 

20/03/2015 Auditório do Centro 
Administrativo Municipal 

Equipe Técnica; Comissão 
Representativa da 
Sociedade 

27 

Fonte: DADOS OBTIDOS NOS DOCUMENTOS COLETADOS PELO AUTOR, 2016. 

  

A segunda etapa foi sistematizada pelo documento “Regimento Interno: 

Audiência Pública para Construção do Plano Municipal de Educação”, assinado pela 

Secretária Municipal de Educação em 03 de abril de 2015. Ficando estabelecido no art. 1º: “A 

Audiência Pública tem por finalidade submeter à apreciação da comunidade o documento 

base do Plano Municipal de Educação” (DIAMANTINA, 2015). O Regimento definiu a data 

da Audiência para 22 de abril de 2015 a ser realizada no Anfiteatro da UFVJM, no horário de 

8 às 12h e de 14 às 17h. Todavia ocorreu uma segunda Audiência Pública em 27 de abril de 

2015 por motivo de as discussões em grupo e plenária terem se estendido além do previsto. O 

art. 5º do Regimento, em seu inciso V, definiu a organização da Audiência Pública em três 

momentos: 
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• Abertura da audiência com a apresentação do documento-base e relato de sua 

elaboração; 

• Divisão dos participantes representantes em sete grupos de trabalho para os 

debates, que se reuniram nas salas de aulas da Escola Municipal Doutor João 

Antunes de oliveira. 

• Realização da plenária após o debate, com o retorno ao Anfiteatro da UFVJM.  

Para os trabalhos dos grupos, as metas do documento-base do Plano Municipal de 

Educação foram organizadas em cinco eixos de acordo com os temas conforme 

demonstramos a seguir. Importa destacar que nos eixos I e II as metas foram divididas em 

dois grupos de discussão. 

I Garantia do direito a educação básica com qualidade 

Metas: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11; 

II Redução das desigualdades e a valorização da diversidade 

Metas: 4 e 8; 

III Valorização dos profissionais da educação 

Metas: 15, 16, 17 e 18; 

IV Ensino superior 

Metas: 12, 13 e 14; 

V Financiamento 

Metas: 19 e 20. 

Sobre a organização dos grupos, as inscrições ocorreram no dia da Audiência, de 

acordo com o interesse dos participantes pelo tema, cada grupo tinha um coordenador 

indicado previamente pelos representantes convidados, um secretário e um relator indicados 

pelos próprios componentes dos grupos no início dos trabalhos. As modificações do texto 

sugeridas pelos grupos foram apresentadas na plenária. Cumprindo o art. 22 do Regimento, as 

deliberações – opiniões, sugestões, críticas ou informações – colhidas foram posteriormente 

analisadas pela Comissão Representativa da Comunidade e Equipe Técnica que organizaram 

o Projeto de Lei do Plano Municipal, enviado ao Legislativo Municipal para deliberações 

finais. 

A última etapa de elaboração do Plano Municipal de Educação consta da 

aprovação do Plano. O texto aprovado nas Audiências Públicas constitui o Projeto de Lei nº 

008/2015, enviados pelo executivo em 19 de maio de 2015 para aprovação do legislativo. 

Assim, em 08 de junho de 2015 foi emitido o parecer das comissões permanentes: Comissão 

de constituição, legislação, justiça e redação Final, Comissão de orçamento, finanças e 
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tributações, Comissão de obras, bens, e serviços públicos. O parecer foi de aprovação 

favorável por unanimidade dos 9 vereadores presentes. Sendo emitida a Emenda Modificativa 

nº 1 que dá uma nova redação apenas à meta 22 do referido Projeto de Lei. Reenviado ao 

executivo, o Projeto de Lei nº 008/2015 foi sancionado pelo prefeito em 22 de junho através 

da Lei da Lei nº 3880/2015. 

O conteúdo da meta 22 do Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG, e 

suas estratégias, é resultado das discussões do grupo 2 do eixo II, Redução das desigualdades 

e a valorização da diversidade, encarregado da meta 8. A Meta 22 abrange o tema da 

diversidade, esta meta recebeu duas redações, sendo uma dada pelo grupo de discussão e 

Audiências Públicas, conforme o anexo B deste trabalho e uma segunda dada pelas 

Audiências na Câmara Municipal, apresentada pelo texto da Lei nº 3.880, de 22 de junho de 

2015 consoante ao anexo C. A meta 22 é identificada pelos diferentes sujeitos da pesquisa 

como a meta que trata das diversidades. Estas redações da meta 22 constituem o conteúdo 

mais significativo da análise documental, e para o alcance do nosso objeto de pesquisa, são 

sínteses de três momentos importantes no debate de elaboração do Plano sendo: discussão do 

grupo, submissão às Audiências Públicas e aprovação pelo legislativo.  

Categorizamos dos dados da meta 22 em duas de suas elaborações, uma vez não 

havendo diferença entre o texto produzido pelo grupo de discussão e o texto resultante das 

Audiências Públicas, sendo que nesta etapa o texto foi aprovado sem ressalvas.  Bem como 

não consta diferença entre o texto aprovado pela câmara municipal de vereadores e o texto 

sancionado pelo executivo. Definidos como T1 o texto Projeto de Lei nº 08/2015 aprovado 

nas Audiências Públicas e T2 o Texto da Lei nº 3.880/2015. 

 As categorias analisadas foram três: pressupostos de desigualdades raciais, 

remissão as políticas reparatórias e, assentos aos aspectos do município. Como ressalta 

Mainardes (2006, p. 52) os “[...] textos políticos são o resultado de disputas e acordos, pois os 

grupos que atuam dentro dos diferentes lugares da produção de textos competem para 

controlar as representações da política”.  

 

Quadro 2 - Categorização do texto político 

Categorização dos pressupostos de desigualdade racial 

Categoria Subcategorias Indicadores 

 
Pressupostos de desigualdades 
raciais 

Desigualdades raciais; 
Racismo; Inferiorização 
racial; negação da identidade 
racial 

T1: adotando práticas de superação do racismo 
T1: e contribuindo para a efetivação de uma educação 
antirracista 
T1: que promovem a igualdade racial, 
T2: promover o bem de todos sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade, diversidade sexual 
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Categorização das remissões às políticas raciais 

Categoria Subcategorias Indicadores 

Remissão às políticas raciais. Políticas afirmativas; Políticas 
específicas; Referência a Lei 
10.639/1996; Referência a 
Lei 12288/2010. Direitos 
raciais 

T1: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História da 
Cultura Afro-brasileira e Africana; Estatuto da Igualdade 
Racial. 
T2: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História da 
Cultura Afro-brasileira e Africana; Estatuto da Igualdade 
Racial. 

Categorização dos assentos à aspectos do município. 

Categoria Subcategorias Indicadores 

 
Assento á aspectos do 
município. 

Alusão à história do negro em  
Diamantina. Menção à cultura 
negra como fator de 
relevância; Observação dos 
dados demográficos do 
município. 

[Nas amostras dos documentos não identificamos  assentos 
aos aspectos do município] 

Fonte: DADOS OBTIDOS COM AS ENTREVISTAS REALIZADAS PELO AUTOR, 2016-2017. 

  

As informações obtidas com a categorização dos documentos supracitados 

mostram que os textos fazem alguma menção às desigualdades raciais, assim expressas: 

T1: adotando práticas de superação do racismo 
T1: e contribuindo para a efetivação de uma educação antirracista 
T1: que promovem a igualdade racial, 
T2: promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, 
diversidade sexual. 
 

Todavia, chamou-nos a atenção que num comparativo entre os documentos, o 

texto 1 faz três abordagens à questão das desigualdades raciais, conquanto o texto 2 apenas 

uma. Constatamos que houve supressão de importantes referências do tema raça no texto dado 

pela Lei 3.880/2015, o que ocorre na fase de aprovação.  

Quanto à citação de políticas reparadoras, os documentos abordam as Leis 

10.639/2003 e 12.228/2010, estes indicativos do texto permanecem os mesmos nas duas 

versões sendo “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino da História da Cultura Afro-brasileira e Africana; Estatuto da 

Igualdade Racial”. 

Nas duas versões do documento, inexiste referência aos aspectos históricos do 

município de Diamantina bem como a cultura negra local, uma lacuna, já evidenciada pelos 

relatos como veremos no próximo capítulo. No tocante aos dados demográficos do município 

também não encontramos nenhum registro. Porém, o documento apresenta um único anexo 

que faz menção à escolaridade entre brancos e negros no município.  

Dessa forma, analisamos que a questão racial aparece na Lei 13.880/2015, uma 

vez que as influências e agendas não as reconhecem como legítimas, dado que nem todas as 
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vozes foram ouvidas, a questão foi tratada de forma superficial sofrendo perdas no 

comparativo ao texto dado pelas audiências, que por sua vez, já não contemplava a questão de 

forma expressiva. As negociações ocorridas na fase de aprovação do plano não atingem 

apenas o tema da diversidade de gênero, sexo e sexualidade, mas também o tema da raça.  

Diante desse contexto, verificamos uma pressão política sobre o tema da 

diversidade de gênero, sexo e sexualidade, situação que será evidenciada no tratamento dos 

relatos coletados através das entrevistas, os dados reforçam o foco central dessas discussões. 

Se por um lado encontramos um contexto onde o tema da diversidade se revela central, por 

outro observamos o quão complexo parece ser as vozes minoritárias ganharem corpo e poder.  
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5 ANÁLISE DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

DIAMANTINA/MG: A IDENTIDADE RACIAL NEGRA EM QUESTÃO 

  

Neste capítulo apresentamos os resultados empíricos da análise de conteúdo 

realizada com os dados das amostras do segmento de dirigentes e grupo de discussão, 

participantes do processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG, 

como descrito no início do trabalho, assente na análise de conteúdo de Bardin (2010). 

Assentimos que categorização e inferência são importantes técnicas de investigação, assim, 

através das tabelas de categorização buscamos “[...] favorecer, por condensação, uma 

representação simplificada dos dados brutos [...]” alcançados com as amostras (BARDIN, 

2010, p. 145) e pela inferência interpretar as informações suplementares dos dados coletados. 

 Na esteira dessas possibilidades empíricas, consideramos alguns aspectos que 

avaliamos serem importantes na construção desta política. Sendo a categorização da análise 

conceitual em torno da raça sobre as perspectivas de raça, identidade racial, população negra e 

cultura negra; a categorização dos pressupostos de desigualdade, a partir da consideração da 

desigualdade racial, racismo, miscigenação, inferiorização e negação da identidade racial 

negra; categorização das políticas raciais reparatórias, a partir da consideração das políticas 

afirmativas, políticas específicas, Leis 10.639/2003 e 12.288/2010 e direitos raciais; 

categorização dos assentos aos aspectos locais do município de Diamantina, sendo alusão à 

história do negro, a cultura negra e dados demográficos; e categorização dos conteúdos do 

discurso, a partir da compreensão do plano de elaboração das políticas de currículo, da 

identificação das vozes, da participação do movimento negro, abordagem do tema racial 

negro, e ênfases da discussão. 

 

5.1 O campo de disputas: análise de conceitos 

  

Quadro 3 - Categorização conceitual em torno da raça negra 

Segmento I: dirigentes municipais 
  

Categorias Subcategorias Indicadores 

  

Proposições conceituais em 
torno da raça negra 

Perspectiva de raça. SP1: Não é questão de escolha. E você não é diferente de 
mim nem eu diferente de você por causa da cor da pele. 
Somos todos cidadãos de direito, seres pensantes e 
inteligentes, que se movem. 

SP1: Negro. Eu e toda minha família, nada contra, contra 
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outra raça. 

Perspectiva de Identidade 
racial negra 

SP2: Identidade racial negra é [a identidade] daquele que 
se reconhece como negro, que respeita sua cultura, que 
tem orgulho da sua raça, que se apresenta como tal, sem 
subterfúgio, sem achar que é menor que o outro. É aquele 
que se sente igual e que tem orgulho de sua raça. Acho 
que identidade é aquele que se reconhece como tal, 
independente até da cor da pele. 

Entendimento de 
população negra. 

SP2: A população negra é a de não brancos. 

Compreensão da cultura 
negra 

SP1: Para que se levante, e que se valorize a herança da 
cultura negra no município, das danças, dos costumes 
negros. 

SP1: [Ouvi um deputado federal dizer] o negro não pode 
ser evangélico ou cristão, porque ele tem que ir é na 
umbanda, na quimbanda, no candomblé. Porque eles que 
trouxeram essas religiões para o país, que são religiões de 
herança negra, concordo que a religião é de herança 
negra, mas no nosso país, você é livre para escolher que 
religião que você quer seguir. 

Segmento II: grupo de discussão 

Categoria Subcategorias Indicadores 
 

 

Proposições conceituais em 
torno da raça negra 

Perspectiva de raça; [Na amostra do segmento II não identificamos a 
perspectiva de raça] 

  

Perspectiva de Identidade 
racial. 

SP4: [identidade racial negra] tem uma vinculação com a 
cultura, de como eu me identifico com aquela cultura, 
independente da minha genética. 

SP4: Então, para mim, identidade étnica não passa 
necessariamente pela genética, que passa pelo corpo da 
pessoa. Entendeu? É o que a pessoa está expressando 
no corpo. 

SP4: Então, para mim é isso! Eu já me arrepiei, por 
exemplo, me identificando com relatos de mulheres 
negras. Então pra mim é isso! É uma afinidade com aquela 
identidade, só que não é minha cultura. Eu consigo ver 
que tenho uma diferença cultural com aquela identidade. 
Então para mim essa questão da identidade está aí, e o 
negro também tem esse aspecto [cultural]. Entendeu?  
[Aspecto] cultural nessa história. 

SP5: Quando você fala de identidade, você está falando 
de um aspecto subjetivo. Não necessariamente uma 
pessoa que tem a pele branca ou negra, ela se identifica 
com a raça branca ou negra [respectivamente]. Então nós 
temos por exemplo no meu curso uma menina que: o pai e 
a mãe são negros, são descendentes de negros e a 
menina  é branca de olhos azuis. Não é adotada e ela se 
identifica, ela se declara como negra. Então, identidade 
tem a ver com como você constrói a sua subjetividade em 
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relação a vários fatores, entre eles a raça. Então, eu acho, 
que junto com a pele, com a cor da pele vem toda uma 
cultura, que eu posso me identificar e me sentir parte 
desse grupo. 

SP6: Eu acho, que a identidade [racial], você reconhece a 
partir de elementos culturais e históricos. Você reconhece 
a partir de vivências. Então a identidade [racial negra] é 
quando eu entendo, compreendo e reconheço a história 
do povo negro. Quando eu me vejo naquele povo ali. Seja 
pelas violências, seja também pelos benefícios. É que  
dependendo da cor você tem alguns benefícios na 
sociedade. 

Entendimento de 
população negra. 

SP6: Quando eu entendo de onde que eu vim, e de onde 
que essa cor veio, principalmente eu me identifico com a 
história de um povo, que desde o processo de escravatura 
do Brasil, depois os processos de resistência, e na 
contemporaneidade também, como alguns grupos de 
Teatro Negros, que tiveram um papel importantíssimo do 
entretenimento no Brasil. Isso tudo é um processo de 
construção de identidade, e eu compreendendo eu 
consigo compreender porque eu sofro mais violência, 
principalmente comparando às pessoas brancas, por 
exemplo. 

  

Compreensão da cultura 
negra 

[Na amostra do segmento II, não identificamos a 
perspectiva de cultura negra] 

  

Fonte: DADOS OBTIDOS COM AS ENTREVISTAS REALIZADAS PELO AUTOR, 2016-2017
15

. 

Incide sobre nosso trabalho uma preocupação conceitual que perpassa todas as 

etapas da pesquisa, em decorrência à nossa atenção sobre os conceitos, nesta primeira tabela 

de categorização, buscamos apresentar a compreensão dos segmentos, a partir das amostras, 

sobre alguns termos que envolvem a pesquisa. Consideramos que a apreensão dos respectivos 

elementos, contribui para entendermos o campo de elaboração do Plano Municipal de 

Educação de Diamantina/MG. 

Com referência à conceituação em torno da identidade racial negra, a parcela de 

representação do segmento I, associa-se a um reconhecimento, definido pela ideia de 

pertencimento. Assim expresso: “Identidade racial negra é [a identidade] daquele que se 

reconhece como negro, que respeita sua cultura, que tem orgulho da sua raça, que se apresenta 

como tal, sem subterfúgio, sem achar que é menor que o outro”. Tal compreensão de 

identidade aponta para um sentido político da identidade, para a afirmação do negro como 

sujeito da história, isto é, sujeito que se reconhece e ressignifica a história (GOMES, 2005). 

Conquanto, o segmento II apresenta um entendimento da identidade racial, 

considerado “um aspecto subjetivo”, não restrito à raça, que por sua vez é um dos fatores que 

                                                                 
15

 Os sujeitos da pesquisa encontram-se identificados nas tabelas como SP, sendo que foram enumerados de 1 a 

6, pois achamos justo e interessante preservar esta separação das vozes mesmo dentro dos próprios segmentos.  
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a compõe, assim como a história e a cultura. Os dados se associam à perspectiva da identidade 

do sujeito pós-moderno, ensinada por Hall, que experimenta uma gama de possibilidades de 

identificação. Na asserção de Hall (1992, p. 13) “[...] à medida em que os sistemas de 

significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais 

poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente”. O paradigma pós-moderno leva a 

uma relativização, não há possibilidade de se ter uma visão integral das coisas, não existe uma 

natureza objetiva, universal que possa servir de base. O mundo passa a ser visto como lugar 

da produção de sistemas simbólicos, sob a dúvida da verdade, busca-se certa credibilidade 

para servir de parâmetro. 

A análise pós-moderna, a partir de uma contraposição da modernidade nos leva a 

perceber que a consequência última da pós-modernidade, paradoxalmente é a desintegração 

da fixidez da identidade do sujeito. Ela parece destruir toda objetividade, contudo, ela acaba 

desconstruindo o próprio sujeito, o abandono das metas narrativas rompe com a unidade do 

sujeito que constituía uma ordem social, declara-se o triunfo do objeto sobre o sujeito. 

A identidade aqui é tratada como uma construção da subjetividade como descreve 

a amostra do segmento II, “[...] identidade tem a ver como você constrói a sua subjetividade 

em relação a vários fatores, entre eles a raça”, ainda, “[...] a partir de elementos culturais e 

históricos, [...] a partir das vivências.” Este segmento tem um entendimento da identidade 

como algo que envolve aspectos históricos, sociológicos e culturais, vários acenos para uma 

compreensão discursiva da identidade.  

Hall aponta cinco fatores que teriam causado o descentramento da identidade do 

sujeito pós-moderno. Primeiro a rejeição de Karl Marx com a tese que “[...] há uma essência 

universal de homem; que essa essência é o atributo de cada indivíduo singular” (HALL, 1992, 

p. 35). A descoberta do inconsciente por Freud, restringindo o entendimento de uma parte do 

sujeito que não pode ser alcançada facilmente. A linguística estrutural de Ferdinand de 

Saussure, que considera a existência de significados suplementares subversivos, que impedem 

a elaboração de mundos fixos. A produção teórica de Michel Foucault, sob a afirmação da 

égide dos regimes disciplinares – administrativos, do conhecimento especializado e fornecido 

pelas ciências sociais – gera-se a individualização dos sujeitos, muito embora esses mesmos 

regimes sejam de caráter coletivo. Por último, os impactos dos movimentos feministas, que 

promoveram, tanto o reconhecimento das diferenças entre gêneros, quanto serviram de mola 

propulsora para outros movimentos identitários, cada vez mais particularizados. Respaldando 
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nos estudos de Laclau, Hall considera que este mapeamento contribui para o entendimento de 

uma identidade aberta. 

Quando Hall (1992) analisa a ideia de identidades nacionais e a relação com a 

identidade do sujeito pós-moderno, nos diz que estes sistemas de representação, a começar 

pelo conceito de raça, são essencialmente mistos, não se podendo falar de uma identidade 

unificada. A identidade nacional também foi desalojada, desintegrada, de seus “[...] tempos, 

lugares, histórias e tradições específicos e parecem flutuar livremente" diz Hall (1992, p. 75). 

Surgem-nos novos questionamentos; uma vez que descentrada, deslocada, Hall 

não produz um relativismo sobre a identidade que impossibilita identificar a própria 

identidade? É possível falar de uma identidade racial negra? Uma vez a identidade sendo uma 

realidade em construção, este discurso não afeta as lutas por afirmação de identidades? 

Hall (1992) aponta para uma identidade discursiva, admitindo a influência dos 

sistemas de representação sobre a identidade na perspectiva de um espaço e tempo, sempre 

diversos. A derrocada da tradição, como núcleo fundante das identidades, implica erigir uma 

conceptualização das identidades pela tradução. Esta análise muito nos interessa, haja vista, 

que a pertinência dessa consideração advém do entendimento das identidades de povos 

diaspóricos, dentre os quais temos os negros escravizados no Brasil e agora aqueles que se 

identificam nesta herança. A tradição assimila a identidade do sujeito pós-moderno como um 

fenômeno de hibridismo, isto é, “[...] a fusão entre diferentes tradições culturais”.  

Segundo Hall (1992), as opiniões dos teóricos da identidade sobre o fenômeno do 

hibridismo se dividem entre aqueles que argumentam que o ‘hibridismo’ e o sincretismo — a 

fusão entre diferentes tradições culturais — são uma poderosa fonte criativa, produzindo 

novas formas de cultura, mais apropriadas à modernidade tardia que às velhas e contestadas 

identidades do passado, e aqueles que, entretanto, argumentam que o hibridismo, com a 

indeterminação, a ‘dupla consciência’ e o relativismo que implica, também têm seus custos e 

perigos. 

Uma outra perspectiva compreende a identidade a partir da diferença. Parece que 

nosso olhar na busca pela identidade deve estar, sobretudo, na diferença que a constitui, “[...] 

assim como a identidade depende da diferença, a diferença depende da identidade. Identidade 

e diferença são, pois, inseparáveis” afirma Silva (2014, p. 75). Significa que para dizer o que 

somos, implica reconhecer o que não somos. Identidade e diferença se tornam uma questão de 

lugar. Mas se tudo que vale para a descrição da identidade também serve para diferença, 

permanecemos no liame da fixidez. 
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Compreendemos a identidade racial numa perspectiva discursiva, que por sua vez 

implica num afastamento da fixidez, no entanto, questionamos a proposição de que identidade 

racial seja “[...] independente até da cor da pele [...]” o que foi afirmado pelo segmento I. 

Como analisamos a perspectiva de identidade racial negra, ainda que seja num viés 

discursivo, envolve considerar a existência de um significante. Na experiência existencial 

particular dos sujeitos, a pele pode ser um significante na construção da própria identidade. 

Na asserção de Bhabha (1998, p. 121), a pele é “[...] um fetiche do discurso colonial [...] o 

mais visível dos fetiches[...]”, assim, um sujeito não é negro simplesmente pela cor da pele, 

mas é um elemento importante na dialética da identidade, sobretudo na luta contra o racismo 

colonial. 

Importa destacar a relação da identidade com as experiências de violência e 

benefícios, expressa pelo segmento II.  “Então a identidade [racial negra] é quando eu 

entendo, compreendo e reconheço a história do povo negro. Quando eu me vejo naquele povo 

ali. Seja pelas violências, seja também pelos benefícios”. A proposição atualiza as 

experiências implicadas aos sujeitos fenotipicamente negros, aos sujeitos irmanados pelas 

violências raciais cotidianas e que também apontam algumas garantias de acessos às políticas 

sociais reparadoras – consideradas na análise da próxima categorização – que também são 

encontradas como aspectos de identificação racial. Ainda, o segmento II ressalta a 

importância do Movimento Negro e dos processos de resistência na construção da identidade 

negra, seja pelo reconhecimento da causa, seja pela conservação e promoção do dado cultural 

negro. 

No que tange ao movimento negro, este exerceu um importante papel na 

promoção da causa negra, sobretudo a partir do século XX. Gomes (2012, p. 735) aludindo a 

Silva Junior explica: 

O movimento negro é, portanto, um ator coletivo e político, constituído por um 

conjunto variado de grupos e entidades políticas (e também culturais) distribuídos 

nas cinco regiões do país. Possui ambiguidades, vive disputas internas e também 

constrói consensos, tais como: o resgate de um herói negro, a fixação de uma data 

nacional, a necessidade de criminalização do racismo e o papel da escola como 

instrumento de reprodução do racismo. 

 

 Destacamos a Frente Negra Brasileira, uma das maiores entidades negras do 

século passado. Criada no ano de 1931, em São Paulo, atuou na união política e social da 

população nacional negra e na integração do povo afrodescendente à sociedade, foi extinta em 

1937. União dos Homens de Cor fundada em Porto Alegre, em 1943, chegou a existir em 

onze Estados, atuou, sobretudo, no enfrentamento ao racismo. Teatro Experimental do Negro 

fundado no Rio de Janeiro em 1944, buscou no incentivo à educação, à cultura e à arte meio 
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de valorização social do negro, bem como as inúmeras Comunidades Remanescentes de 

Quilombos
16

 responsáveis em boa parte pela preservação do patrimônio cultural negro 

(PAIXÃO, 2006). 

Gomes (2012, p. 733) considera o racismo a partir da lógica do pensamento 

abissal, de “tornar os Outros inexistentes e inferiores, a lógica desses Outros é conquistar o 

seu lugar de existência”. Esta seria, então, umas das características do movimento negro, 

politizar a raça, trazendo-a para o campo do debate político, acenando as desigualdades raciais 

e apontando caminhos de superação, uma luta pela resignificação da raça. O movimento negro 

assume o papel de revisitar uma história escrita no viés das teorias pós-coloniais, e 

desconstruir a imagem da raça inferior, numa possibilidade real do entendimento da raça 

como construção social. 

Com referência à conceituação em torno da raça negra, a amostra de relatos do 

segmento I, associa o entendimento de raça à cor da pele. Na alusão à cultura negra, a religião 

e dança são os elementos mencionados.  Hall (2003, p. 341) vê a cultura negra como “[...] um 

espaço contraditório, [...] um local de contestação estratégica [...]”, contraditório talvez por 

ser uma expressão por vezes deformada pelas outras tradições, cumulando até elementos de 

discursos opostos, e de contestação estratégia, pela resistência em forma de adaptação, 

resistência que forja, inclusive, conformações do patrimônio africano pela cultura então 

dominante.  

Questionamos a compreensão do segmento I sobre a população negra como os 

“não brancos”. A afirmação desloca a compreensão para um entendimento a partir daquilo 

que supostamente o negro não é em relação ao branco, como evidencia Fanon (2008), Bhabha 

(1998), uma perspectiva de pós-colonialismo, que declara a raça negra como uma raça 

subalterna à raça branca. O que em parte tem relação com entendimento dado pelo segmento 

II ao afirmar que a história do povo negro está associada ao “[...] processo de escravatura no 

Brasil”. 

A análise pós-colonialista questiona os locais de privilégios e de marginalizações 

no currículo dessas identidades. Nesses campos de teorização, a ideia de representação é 

fundamental, “[...] sendo um processo central na formação da identidade cultural e social” 

(SILVA, 2014a, p.127). No terreno da identidade talvez seja esta a forma de violência, a 

                                                                 
16

 Reis e Gomes (2012) organizaram um importante estudo sobre a história dos quilombos no Brasil. uma 

arqueologia singular, que atravessa as cinco regiões brasileiras alcançadas pelo esforço de dezoito pesquisadores. 

A narrativa desta saga pela liberdade é pano de fundo de “uma história que amplia e torna mais complexa a 

perspectiva que temos do nosso passado”, tendo muito a contribuir (REIS; GOMES, 2012, p. 25). 
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marginalização do outro pela representação de como sendo um sujeito inferior, incivilizado e 

até incivilizável. 

Com evidências, o discurso colonial eurocêntrico, desloca a visão que se tem do 

homem negro, como acentua Fanon (2008, p. 47): “[...] queira ou não queira, o negro deve 

vestir a libré
17

 que o branco lhe impôs [...]”, como vimos, trata-se da identificação racial do 

negro pelo colonizador branco, e assimilada pelo próprio negro diaspórico com uma condição 

essencial do seu ser. Fanon denuncia a representação folclorizada, preconceituosa e racista da 

cultura negra, historicamente construída pelo homem europeu branco, segundo ele, uma 

objetividade esmagadora. 

Na mesma direção dos estudos pós-colonialistas, Bhabha (1998, p.73) menciona 

que: “[...] os olhos do homem branco destroçam o corpo e a cultura do homem negro”. 

Bhabha aborda a questão na perspectiva do espaço cultural híbrido, os “entre-lugares”, onde 

as identidades são constituídas e indaga: 

De que modo se formam os sujeitos nos “entre-lugares”, nos excedentes da soma das 

“partes” da diferença (geralmente expressas como “raça”/classe/gênero etc.)? De 

que modo chegam a ser formuladas estratégias de representação ou aquisição de 

poder [empowerment
18

] no interior das pretensões concorrentes de comunidades em 

que, apesar de histórias comuns de privação e discriminação, o intercâmbio de 

valores, significados e prioridades podem nem sempre ser colaborativo e dialógico, 

podendo ser profundamente antagônico, conflituoso e até incomensurável? 

(BHABHA, 1998, p. 20). 

E são nestes espaços oscilantes, movediços que as identidades são forjadas, mas 

não são apenas produto dos “entre lugares”, são também produtoras dos seus significados. 

Assim longe de fixar sujeitos e culturas, Bhabha nos fala de locais da cultura, desloca a 

questão da diversidade cultural para a diferença cultural, dentro de uma reflexão pós-colonial. 

Os conceitos trazidos por estes sujeitos no âmbito de produção de uma política de 

currículo produz seus efeitos, o que pode ser associado a outros desdobramentos desse campo 

de disputas, assim, uma vez alcançada alguma compreensão dos conceitos analisados no 

entendimento das amostras dos segmentos, passamos para análise da tabela 5, categorização 

dos pressupostos de desigualdade. 

 

5.2 O entendimento das desigualdades raciais  

                                                                 
17

 
 
Nome dado aos uniformes utilizados pelos criados nas casas de nobres, espécie de casaco com botões 

distintivos. Na referência de Fanon, a libré é o local que o branco impôs ao negro, um local de serviço. 
18

  
 
Na teoria educacional crítica anglo-saxônica, refere-se ao processo pelo qual, através da educação, grupos 

sociais subordinados adquirem meios de fortalecer seu poder para lutar contra estruturas de opressão e 

dominação. Uma tradução possível é fortalecimento do poder (SILVA, 2000, p. 49). 
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Quadro 4 - Categorização dos pressupostos de desigualdade racial 

Segmento I: dirigentes municipais   

Categoria Subcategorias Indicadores 

Pressupostos de 
desigualdades 

 

Verificação da 
existência de 
desigualdades raciais. 

SP1: Para alcançar no plano a inclusão e simplesmente 
fazer com que o negro tenha o mesmo acesso à educação 
que as outras populações. Simplesmente isso! É a gente 
entender, infelizmente, o que nós vemos por número, que o 
negro tem menos estudo em proporção às outras raças. 
Então assim, em relação as outras raças, a maioria dos 
negros têm uma questão em proporção de grau de estudo 
menor. Então, o que nós queremos fazer é igualar esses 
números, para que o negro também tenha condição de 
estudo de igual às outras raças. Então, esse é o objetivo 
central de se colocar a questão da igualdade racial. 

SP1: É um absurdo que no nosso país ainda existam essas 
diferenças de raça. 

SP2: [Na elaboração do Plano Municipal de Educação de 
Diamantina-MG] houve uma preocupação de que havia uma 
diferença que tem que ser corrigida, e não é só na 
população negra, mas, entre a população do campo e a 
população urbana. Houve diferença também, entre os 
menos pobres. Entre os 25% da população mais pobre 
também há essa diferença. Então, nos negros, a gente 
também percebeu isso, pelos indicadores. 

SP2: Já está cristalizado! Já está interiorizado, essas 
relações sociais com essas pessoas [negras]. Hoje 
independente da raça, cor, os direitos são iguais, mas na 
verdade os dados mostram que ainda há uma exclusão. 
Ainda há atraso de atendimento na formação, de oferta de 
emprego, de oferta de oportunidade. Então isso ainda não 
foi superado. Isso tem que ser debatido. (...) os dados 
numéricos mostram que essa desigualdade tem que ser 
superadas 

SP3: Eles são muito discriminados por ser negros 
[referência aos remanescentes de quilombo locais]. 

SP3: [...] Que ele é discriminado, e a gente vê na própria 
escola [...] a maioria já teve alguma discriminação. 

Consideração da 
existência de formas de 
racismo. 

SP1: Agora, a questão racial do negro, infelizmente eu vejo 
ela diferente. Porque infelizmente, esse racismo por causa 
de cor de pele ele é muito mais forte do que por causa de 
nacionalidade, e até mesmo contra o índio por exemplo. No 
país [Brasil] a cor negra, infelizmente, nós estamos no 
século XXI, mas infelizmente, ainda há uma distinção muito 
grande por causa de cor de pele. 

SP3: Eu tenho colega que discrimina, eu sei que ele não 
gosta de negro. 

Afirmação de 
diagnóstico de. 
miscigenação. 

SP1: Eu acho que no Brasil, [o racismo] nem tem razão de 
ser. Porque na maioria das famílias, hoje você tem negros. 
Na maioria das famílias, mesmo em famílias em que os 
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ancestrais ali são brancos, de alguma forma acabavam 
incluindo negros na família, dentro dos núcleos familiares, 
seja através das uniões de casamentos e outros. 

Descrição de 
inferiorização racial 

SP1: Infelizmente, também é cultural no Brasil, que o negro 
ele tenha uma condição social financeira desfavorável em 
relação às outras raças, negro e o índio principalmente. Eu 
tenho parente que estuda hoje na Universidade Federal, no 
curso de medicina. Entrou com cota, sofreu retaliações, 
inclusive dos próprios professores fazendo crítica as 
questões da cota, e hoje ele acompanha de igual os alunos 
que vieram de escolas particulares, em que os pais 
pagaram quantias exorbitantes para que eles pudessem 
acessar  a universidade. Ela [parente] nunca frequentou 
cursinho, sempre estudou em escola pública e preparou 
para o vestibular estudando dentro de casa, aproveitando 
as bibliotecas aqui dentro da cidade. 

  Negação da Identidade 
racial negra 

SP2: Houve um avanço na dificuldade das pessoas em se 
identificarem como negras. Hoje você não percebe tanta 
dificuldade nisso. Era um tema que a pessoa [negra] tinha 
dificuldade e até dificuldade em falar que não era branca. 
Ela [a pessoa negra] não diz que ela é negra, ela diz que 
ela não é branca. Então é um assunto muito delicado, mas 
isso está sumindo, esse preconceito está sumindo. 

SP3: As vezes ele mesmo se discrimina ele. [diz] eu não, eu 
não vou entrar numa universidade. 

Segmento II: grupo de discussão   

Categoria Subcategorias Indicadores 

Pressupostos de 
desigualdades raciais 

Verificação da existência de 
desigualdades raciais. 

SP4: Para mim o Estado brasileiro tem uma dívida histórica 
com os negros, e está longe de pagar essa dívida Brasil. 

SP4: Participar desse movimento [de elaboração do Plano 
Municipal de Educação de Diamantina-MG] e garantir 
minimamente alguns aspectos culturais, de grupos [raciais] 
que não estão democraticamente nos mesmos níveis que 
outros. Então, essas diversidades, essas diferenças, 
diferenças sexuais, diferenças raciais, da população do 
campo e da cidade, a gente considerar isso, eu acho que o 
Plano de [de Educação] de Diamantina dá um passo 
importante. 

SP4: Democracia é a condição dessa diversidade estar 
decidindo o rumo dela. Está muito longe isso no Brasil! 
Percebeu? Desde dentro de casa, na família, nas relações 
internas, digamos de um grupo social, que pode ser a 
família, pode ser a igreja pode ser a escola. 

SP6: A questão racial ela tem um peso, por exemplo: 
quando eu falo das travestis e transexuais eu preciso fazer 
um recorte racial porque os pretos e pretas tem uma outra 
vivência e uma outra realidade do que os sujeitos brancos 
por exemplo. (...) numa amostra, é lógico, as travestis e 
transexuais pretas elas têm uma dificuldade principalmente 
financeira. Então, elas acabam por exemplo, optando por 
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cirurgias que são mais perversas ou cirurgias clandestinas. 
Quando elas vão acessar o mercado de trabalho, 
principalmente o mercado da prostituição, as travestis e 
transexuais brancas elas têm mais acesso do que as 
travestis e transexuais pretos por exemplo. Então o fator 
racial, até mesmo no debate que a gente chama que é 
marginalizado, ele aparece como fator de marginalização, 
isso quando você é preto ou preta. 

SP6: Aqui na Instituição [UFVJM] quando eu olho e não vejo 
nenhum professor negro no meu curso, alguma coisa 
estranha aconteceu, e isso não é meramente estranho, a 
história demonstra por que isso aconteceu. 

Consideração da existência 
de formas de racismo. 

SP5: No bimestre passado, eu fiz uma dinâmica que eles 
[os alunos] tinham que colocar uma frase de como que eles 
se viam aos olhos dos outros, e essa questão racial saiu 
assim gritando! Como que o negro se vê diante do branco? 
É de uma forma muito destrutiva: sou uma negrinha 
vagabunda, sou piolhenta, você é feia e ruim porque você é 
o capeta. Coisas horríveis. Eu estou falando isso porque 
eles escreveram isso, eu tenho até documentado. 

SP6: A discussão racial tem que acontecer, e ela é 
importantíssima, pelo menos nos dias de hoje. A qual existe 
um apagamento nos livros de história, um apagamento nos 
currículos das universidades, principalmente. 

Afirmação de diagnóstico. 
Miscigenação. 

  

SP5: Então num país como o nosso, onde a miscigenação 
ela é um aspecto fundante, são raras as famílias que não 
têm.  

SP5: Eu acho que a identidade negra, assim como a 
identidade indígena, embora não reconhecidas elas estão 
no nosso DNA, enquanto brasileiros. Então mais uma vez, 
eu não acho que se limita a uma questão de cor, mas sim 
na questão histórica. A identidade negra no Brasil ela faz 
parte da nossa identidade brasileira. Nós nos 
reconhecemos em muitas coisas: no nosso modo de ser, o 
nosso modo de falar, no nosso modo das nossas crenças. 
Nós nos reconhecemos na cultura negra, mesmo sendo 
brancos. 

SP6: Se eu sou uma pessoa mesmo preta, mas com a 
tonalidade de pele mais clara, eu tenho alguns privilégios 
perante pessoas com a pele mais escura, mesmo sendo 
preto 

Descrição de inferiorização 
racial 

SP6: Hoje em dia, nas pessoas, foi se construindo um mito 
que se eu falar que eu sou preto é uma coisa ruim. 

  Negação da Identidade 
racial negra 

SP5: E isso é forte aqui [Diamantina], essa falta de 
identidade com a cultura negra. 

SP5: Talvez porque as próprias pessoas que estiveram no 
dia, porque muitos eram da comunidade negra, eles não se 
sentiram talvez, não se sentiram identificados nos pontos, 
ou não quiseram se manifestar a respeito. 

Fonte: DADOS OBTIDOS COM AS ENTREVISTAS REALIZADAS PELO AUTOR, 2016-2017. 
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A partir dos indicadores da tabela 5, observamos que ambos os segmentos 

apontaram formas de desigualdades experimentadas por negros, sendo econômicas, sociais, de 

acesso e permanência na educação, de nível de escolaridade, de acesso a alguns cargos de 

trabalho, visão e convicção que estão em concordância com os dados apresentados nas tabelas 

6-10. Nos relatos das amostras: “É um absurdo que no nosso país ainda existam essas 

diferenças de raça [...]”; “[...] os dados mostram que ainda há uma exclusão”. Nos ensina 

Schwarcz (2012) que se por um lado a inexistência de leis discriminatórias é um aspecto 

relevante no atual contexto brasileiro, por outro lado, no Brasil o racismo ocorre de forma 

silenciada através da invisibilização da desigualdade entre negros e brancos.  

Em contraposição a ideia de uma equidade racial, as desigualdades entre negros e 

brancos são visíveis no nível de escolaridade, na renda média do trabalho, no acesso a 

moradia, nas taxas de mortalidade, que corroboram nos impedimentos de mobilidade social 

aos negros. No Brasil não há como separar a condição econômica da condição racial, são 

realidades que se cruzam, se consubstanciam numa relação dialógica. Apresentamos dados 

demográficos que respaldam estas afirmações. 

Analisando os dados mais recentes da tabela 3, é possível identificar que 

numericamente a população negra constitui 53,9 % do número total de brasileiros. De 1995 a 

2015 o número de negros no país aumentou 20,6%. A maior parte vive na região nordeste e 

sudeste, sendo respectivamente 20,2% e 19,4% da população total, e o menor número no sul, 

sendo 3,2%. Considerando os dados mais atuais, a população branca em comparação é de 

45,2% do número total de brasileiros, constatamos um crescimento demográfico de 4,8% de 

1995 a 2015, se concentra na região sudeste sendo 52,8%, única região onde são maioria, 

sendo 6,6% a mais que a população negra. A população branca mostra um crescimento 

demográfico mais tímido até 2011 e uma queda no comparativo a 2015. 

  

Tabela 3- População residente segundo cor/raça: Brasil e Regiões, 1995 a 2015 

Ano   1995 2001 2005 2011 2015 

Total Brasil 151.902.873 172.720.466 185.638.534 197.825.297 204.855.655 

Norte 7.227.412 9.908.002 14.866.401 16.528.465 17.523.777 

Nordeste 44.457.916 49.723.251 52.089.991 55.044.004 56.640.710 

Sudeste 66.485.571 75.147.671 78.649.826 83.273.915 85.911.712 

Sul 23.340.601 25.768.248 26.882.038 28.397.237 29.290.154 
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Centro-Oeste 10.391.373 12.173.294 13.150.278 14.581.676 15.489.302 

Branca Brasil 82.786.996 92.047.586 92.303.971 94.571.582 92.635.691 

Norte 2.039.533 2.733.800 3.525.330 3.889.068 3.710.572 

Nordeste 12.370.697 14.644.396 15.351.654 15.903.158 14.945.889 

Sudeste 43.695.557 47.693.333 45.990.085 46.401.879 45.413.698 

Sul 19.663.172 21.639.583 21.709.002 22.093.735 22.465.661 

Centro-Oeste 5.018.037 5.336.474 5.727.900 6.283.742 6.099.871 

Negra Brasil 68.221.968 79.650.540 92.096.277 101.355.295 110.463.245 

Norte 5.158.366 7.143.923 11.248.999 12.298.517 13.537.804 

Nordeste 31.983.484 34.922.090 36.562.700 38.700.472 41.364.620 

Sudeste 22.198.178 26.857.726 31.976.922 36.124.162 39.694.588 

Sul 3.557.900 3.993.292 5.001.164 6.090.888 6.594.772 

Centro-Oeste 5.324.040 6.733.509 7.306.492 8.141.256 9.271.461 

Amarela Brasil 732.444 796.961 880.815 1.104.824 968.027 

Norte 12.285 18.327 45.691 78.155 34.341 

Nordeste 34.953 99.387 73.312 215.877 80.144 

Sudeste 570.221 530.549 586.216 572.432 614.199 

Sul 96.887 96.063 116.582 132.518 154.760 

Centro-Oeste 18.098 52.635 59.014 105.842 84.583 

Indígena Brasil 161.465 225.379 357.471 793.596 788.692 

Norte 17.228 11.952 46.381 262.725 241.060 

Nordeste 68.782 57.378 102.325 224.497 250.057 

Sudeste 21.615 66.063 96.603 175.442 189.227 

Sul 22.642 39.310 55.290 80.096 74.961 

Centro-Oeste 31.198 50.676 56.872 50.836 33.387 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA / PESQUISA NACIONAL POR 

AMOSTRA DE DOMICÍLIO, 1995-2015
19

. 

 A tabela 4 informa um levantamento sobre a média de anos de estudo por pessoas 

de 15 anos ou mais, segundo raça/cor.  Os dados podem ser associados a afirmação do 

segmento I “[...] negro tem menos estudo em proporção às outras raças [...]”, apontam uma 

desigualdade entre brancos e negros, de 2,1 anos dos primeiros números da pesquisa e de 1,6 

                                                                 
19

 A população negra é composta por pretos e pardos; a PNAD não foi realizada no ano de 2000 e 2010; em 2004 

a PNAD passa a contemplar a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá; as 

pessoas com cor/raça não declarada não foram consideradas.  
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ano do último levantamento, estes sempre estiveram abaixo da média nacional, mas aponta 

crescimento contínuo no tempo de estudo entre os brasileiros, sendo que os negros tiveram 

maiores índices de crescimento de 3,1 anos entre negros comparando aos 2,6 anos entre 

brancos, mas ainda os negros estudam 1,6 ano a menos que os brancos.  

  

Tabela 4 - Média de anos de estudo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, segundo 

cor/raça: Brasil, 1995 a 2015 

Ano 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

Branca 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6 7,8 8,1 8,4 8,5 8,8 9,0 

Negra 4,3 4,5 4,9 5,2 5,7 6,0 6,3 6,7 6,9 7,2 7,4 

Total 5,5 5,7 6,1 6,4 6,7 6,9 7,3 7,5 7,7 8,0 8,2 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA / PESQUISA NACIONAL POR 

AMOSTRA DE DOMICÍLIO, 1995-2015. 

 No que concerne à desigualdade de renda, pelo exposto na tabela 5, verificamos 

que a renda média do trabalhador negro esteve sempre abaixo da renda média da população 

total, de acordo com os dados mais recentes, o trabalhador negro recebe uma renda de 58,2% 

do valor da média de renda do trabalhador branco, a diferença tende a diminuir se 

compararmos os dados do ano de início da pesquisa até os últimos levantamentos, sendo que 

o maior índice de desigualdade é apresentado no ano 1995. Estes dados são melhores 

entendidos se analisados em relação com a tabela 4. 

  

Tabela 5 - Rendimento Médio Mensal no Trabalho Principal da População Ocupada de 

16 anos ou mais de idade, segundo Cor/Raça: Brasil, 1995 a 2015 

      Total     

Ano 1995 2001 2005 2011 2015 

Branca 1.809,6 1.698,8 1.600,1 2.020,0 2.176,2 

Negra 864,1 831,7 825,9 1.177,4 1.266,8 

Média Nacional 1.397,2 1.311,1 1.223,6 1.591,9 1.686,8 

Fonte: Fonte: Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA; PESQUISA 

NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIO, 1995-2015. 

A tabela 6 mostra que os trabalhadores informais (sem carteira assinada) são 

majoritariamente negros, o número de trabalhadores domésticos é maior entre negros, são 

ainda os que menos empregam, e menor número nas funções de carreira. E como notificado 
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por outro veículo de informação a partir de pesquisa realizada com os dados de 2010, pelo 

Instituto Ethos em parceria com o Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística IBOP sobre o 

perfil racial das 500 maiores empresas do país, negros são o menor número em ambientes 

corporativos, ocupando 5,3% do total dos cargos de chefia e gestão, isto é uma questão de 

desigualdade de oportunidades entre negros e brancos, na asserção do segmento I “Ainda há 

atraso de atendimento na formação, de oferta de emprego, de oferta de oportunidade”. 

  

Tabela 6 - Distribuição percentual da população ocupada com 16 anos ou mais de idade, 

por cor/raça e posição na ocupação: Brasil, 1995 a 2015 

Posição na Ocupação Brancos Negros 

Ano   1995 2011 2015 1995 2011 2015 

Total Funcionário Público/Militar 7,9 8,1 8,8 6,1 6,4 6,8 

Empregado com Carteira 
Assinada 

33,7 43,0 42,4 25,2 36,0 36,1 

Empregado sem Carteira 
Assinada 

13,0 12,4 11,8 19,6 17,0 15,7 

Conta Própria 22,9 20,6 22,0 24,9 21,9 23,9 

Empregador 5,7 4,9 5,4 2,1 2,0 2,3 

Empregado Doméstico 5,8 5,6 5,1 9,2 8,6 8,0 

Outros 10,9 5,3 4,5 12,9 8,0 7,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA; PESQUISA NACIONAL POR 

AMOSTRA DE DOMICÍLIO
20

, 1995-2015. 

   Pelos dados da tabela 7 observamos que em todo período analisado existiram 

mais negros presos que brancos. Os dados mais recentes mostram em números absolutos uma 

população carcerária de 1.332.091 presos. Sendo que negros constituem 60,75% para 35,7% 

de brancos, uma diferença de 25,0% entre estas populações. O crescimento da população 

carcerária negra, no período observado, foi de 320,7%, enquanto que o crescimento da 

população carcerária branca foi de 277,35, sendo um crescimento de 43,4% maior entre 

negros, num comparativo ao crescimento da população carcerária branca. 

                                                                 
20

 Outros: trabalhadores na produção para o próprio consumo, trabalhadores na construção para o próprio uso e 

trabalhadores não remunerados. 
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Tabela 7 - População prisional segundo cor/raça: Brasil, 2005 a 2012 

        Ano  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Branca 62.569 97.464 137,446 147.438 157.044 156.535 166.610 173.536 

Negra 92.052 135.726 199,928 217.160 237.516 252.796 274.523 295.242 

Amarela 1.075 1.554 2,234 2.733 3.503 2.006 2.180 2.314 

Indígena 352 528 539 511 995 748 771 847 

Outras 1.559 3.827 4.053 14.685 8.095 10.686 10.809 13.999 

Fonte: BRASIL / SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E SECRETARIA 

NACIONAL DE JUVENTUDE, 2015. Adaptado. 

Os dados comprovam que a raça, como produto social – e não mais biológico – se 

estabelece cruelmente como um fator de exclusão, continua a determinar locais sociais. 

Observa Schwarcz, (2012) que “[...] no Brasil combinam perversamente inclusão cultural com 

exclusão social. No Brasil não existe um apartheid na lei, isso é algo muito importante. Não 

temos leis discriminatórias, é um elemento que fala muito”. Por outro lado, quando nós 

analisamos os censos verificamos facilmente que a raça ainda é um marcador de diferenças, 

que se traduzem em inúmeras formas de discriminação, inclusive no modo de ver o negro. 

Francisco (2006) interpreta a discriminação racial do negro no Brasil a partir do 

que ele denomina como modos de ver. O primeiro modo de ver o negro seria o tributário da 

conservadora história do Brasil, sob o discurso da harmonia das raças e da constituição 

unitária do povo. Esse modo tem o objetivo de fazer diluir ou desaparecer o outro indesejável 

– negro, ameríndio, não branco – numa metarraça – branco. Tendo como consequência a 

consolidação do controle subordinador das elites brasileiras, com a dissolução dos 

extremismos não acomodados. Segundo o autor extremismo seria tudo que opusesse às 

tentativas de homogeneização racial como explicita:  

É considerado extremismo em primeiro lugar, a denúncia do racismo e da 

discriminação racial, bem como a afirmação e organização relativamente 

independente das etnias negro-afro-brasileiras. [...] em segundo lugar, a organização 

política autônoma de classes sociais subalternizadas, especialmente dos 

trabalhadores, em torno de seus interesses e a defesa por parte de lideranças 

políticas, de outras formas de organização social, que não aquelas permitidas pelo 

Estado (FRANCISCO, 2006, p. 128). 

 

Uma outra consequência seria o esvaziamento do conflito de raça, cujas bases 

podemos traduzir nos esforços de invisibilização do negro. Relaciona Paixão (2006): 

naturalização da discriminação; narrativa do negro como um ser-sem-história; narrativa do 

negro como um ser socialmente isolado e afirmação do negro como um ser sem vontade. 
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Um segundo modo de ver o negro no Brasil é tributário da pesquisa científica e 

crítica, das contribuições do movimento negro a partir dos anos 1920 e ainda da crítica ao 

mito da democracia racial. Este modo ver representa-se em três principais correntes: 

historicista e funcionalista, alicerça as desigualdades raciais na escravidão; clássica 

metodológica estrutural funcional, o preconceito racial está relacionado à distribuição dos 

bens materiais simbólicos no Brasil; marxista, o preconceito de cor ou de raça alude a uma 

hierarquia de classe reproduzida em termos raciais, o preconceito tem o papel de legitimar a 

exploração de classes, sempre maior entre negros (FRANCISCO, 2006). 

O terceiro modo de ver, surge nos anos 1970 fundado no discurso dos 

movimentos religiosos e culturais negros e nas contribuições dos cientistas sociais. Defendem 

a tese de que “[...] apesar da escravidão, da marginalização pelo abolicionista e pela república, 

pela discriminação racial e pela repressão de suas manifestações políticas e culturais, o negro 

foi e é sujeito de sua própria história e de seu destino e da possibilidade de destinação” 

(FRANCISCO, 2006, p. 141). Este modo de ver, fortalece o debate racial negro, identificando 

sujeitos atuantes na história, resgata a ideia de uma herança cultural negra e o esforço em 

constituir novas expressões culturais negras. Não se trata apenas de defender uma atuação e 

influência da raça negra no passado brasileiro, mas de apontar perspectivas do protagonismo 

negro, cuja ênfase damos a atuação do movimento negro. 

Na amostra do segmento II, faz-se essa constatação, de como as desigualdades 

raciais atravessam até mesmo os grupos já marginalizados pelos enquadramentos às outras 

diversidades. “Até mesmo no debate que a gente chama que é marginalizado, ele aparece 

como fator de marginalização, isso quando você é preto ou preta”. Quando se examina que 

um/a travesti e um/a transexual negro têm menos acessos que um/a travesti e um/a transexual 

branco/a, verificamos o quanto a questão racial no Brasil precisa ser debatida. 

Menos evidenciado, contudo não omitido, o racismo foi apontado na discussão.  

Nas palavras do segmento I “[...] infelizmente esse racismo por causa de cor de pele ele é 

muito mais forte”. De modo específico, sobre a discussão racial no âmbito educacional, o 

segmento II relata “[...] um apagamento nos livros de história, um apagamento nos currículos 

das universidades”, e como dissemos em outro local, no Brasil é comum que o racismo se 

estabeleça por apagamento, por invisibilização. Ainda, destaque para a descrição 

exemplificada pelo segmento II, da forma como comprovou, a experiência do negro sobre o 

olhar do branco “[...] sou uma negrinha vagabunda, sou piolhenta, você é feia e ruim porque 

você é o capeta, coisas horríveis”.  Para entendermos esse relato podemos buscar referências 

aos estudos de Fanon (2008).  A experiência de ser negro num sistema colonial racista marca 
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e aprofunda o estudo de Fanon, seu olhar é o do sujeito angustiado pelas descobertas 

existenciais, que conflitam com os paradoxos entre essência e existência, em termos, diríamos 

da consciência livre que se depara com o limite do corpo e da existência do outro. 

Diz Fanon (2008, p. 26): “[...] o negro não é um homem [...]”, uma dura 

constatação. O problema do colonialismo europeu causa a mais profunda negação ao sujeito, a 

negação de sua humanidade. O colonialismo tem como uma de suas estratégias diminuir o 

negro a estereótipos, sobretudo de antropofagismo, sexualismo, religiosismo. Desumanizado, 

sem história, sem cultura, o sujeito negro objetivado fica alocado no nível dos demais seres. O 

tolhimento de sua originalidade cultural gera no negro um complexo de inferioridade. O negro 

não apenas admite o olhar de desprezo do homem branco, mas ele mesmo se olha com 

desprezo. A identificação das marcas do colonialismo subsistem na sociedade contemporânea 

infiltrando todos seus campos em formas de racismo.  

Quanto ao esforço do negro martinicano
21

 de embranquecimento, por meio da 

inculturação, sobretudo da língua, não se revela como único meio de humanização, neste 

sentido, Fanon insere o tema do cruzamento racial na perspectiva da mulher e do homem de 

cor, percebido como forma de evolução. Para o estudo da mulher negra, a principal referência 

do autor é a experiência de Mayotte Capécia, escritora que relata o drama da mulher negra sob 

o complexo racial. “Antes de mais nada, temos a negra e a mulata. A primeira só tem uma 

perspectiva: embranquecer. A segunda, não somente quer embranquecer, mas evitar a 

regressão” (FANON, 2008, p. 62-63). O esforço em unir-se a um branco é o desejo de todas, 

“[...] não podendo mais enegrecer o mundo, ela vai tentar embranquecê-lo no seu corpo e no 

seu pensamento” (FANON, 2008, p. 56).  Fanon equipara a inferioridade negra à inferioridade 

econômica, a união a um branco é o mesmo que a união a um rico. Disso decorre a mais 

completa rejeição do homem negro pela mulher negra, e mais ainda, pela mulata, como 

evoluída deverá evitar a cor inferior. 

A experiência do homem negro figura ser mais dramática que a da mulher negra, 

“[...] o preto inferiorizado passa da insegurança humilhante a autoacusação levada até o 

desespero” (FANON, 2008, p. 66). O autor destaca o crime de um negro interessar-se por uma 

branca, interpretação extensiva à relação com uma multa. A possibilidade social do homem 

branco de poder ter relação com várias mulheres, torna mais possível à negra ter 

companheiros
22

 brancos. Ao homem negro, subjugado pela própria raça, a relação com uma 

                                                                 
21

 Fanon (2008) realiza um estudo sobre as relações da mulher de cor e o branco, bem como sobre o homem de 

cor e a branca no contexto martinicano de seu tempo e em ambos os casos o desejo do embranquecimento. 
22

 Dizemos das relações informais.  
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branca, assume um ideal romântico, o amor da mulher branca é superior, o homem negro que 

é amado por uma branca, experimenta a plenitude, pois é amado como um branco.   

Aprendemos que “[...] a partir do momento em que um preto aceita a clivagem 

imposta pelo europeu, não tem mais sossego [...]” (FANON, 2008, p. 82). A busca pelo 

branqueamento, seja pela cultura ou pela união e mestiçagem será pensada como o caminho 

da evolução, da elevação, da liberdade.  

Partimos com a análise pela transcrição do questionamento: “Existe então uma 

diferença entre um racismo e outro? A mesma queda, o mesmo fracasso do homem não 

podem ser encontrados em ambos?” E mais adiante afirma: “O racismo colonial não difere 

dos outros racismos”, (FANON, 2008, p. 86-87). O antissemita é um negrófabo, a essência é a 

mesma. A exploração, a degradação do sujeito, a miséria provocada, são semelhantes. A tese 

de que uma sociedade é racista ou não o é, desconsideram as falsas impressões de que o 

racismo se difere em níveis entre sociedades racistas e mais, qualifica os vários racismos 

como um mesmo fenômeno de racismo. 

Reportamos à crônica “Racismo” de Luís Fernando Veríssimo, o fragmento 

ilustra com ironia, como o racismo se incorpora no discurso brasileiro na direção do mito da 

democracia racial. O discurso colonial sob a égide da superioridade branca, norteia o curso do 

quase monólogo, por meio do reducionismo do negro, o país da harmonia entre as raças é a 

expressão da segregação. Tudo às avessas, negro é crioulo, estrangeiro, sujeito deslocado, sem 

pertencimento a esta nação, negrice é caráter do errado, igualdade até existe, mas tem lugar. 

- Escuta aqui, ó criolo... 

- O que foi? 

- Você andou dizendo por aí que no Brasil existe racismo. 

- E não existe? 

- Isso é negrice sua. E eu que sempre te considerei um negro de alma branca... É, 

não adianta. Negro quando não faz na entrada... 

- Mas aqui existe racismo. [...] 

- Não, tem paciência. Eu não faço diferença entre negro e branco, pra mim é tudo 

igual. Agora, eles lá e eu aqui. Quer dizer, há um limite. 

- Pois então. O... 

- Você precisa aprender qual é o seu lugar, só isso. 

- Mas... - E digo mais. É por isso que não existe racismo no Brasil. Porque aqui o 

negro conhece o lugar dele. - É, mas... 

- E enquanto o negro conhecer o lugar dele, nunca vai haver racismo no Brasil. Está 

entendendo? Nunca. Aqui existe o diálogo [...]. 

  

Voltando a outro estudo, Schwarcz (2012) caracteriza o racismo no Brasil como 

silencioso e ambivalente. Silencioso por assegurar uma universalidade e igualdade de direitos 

sedimentados numa falsa afirmação de ausência de discriminação, e ambivalente por imputar 
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sempre o outro num jogo de denúncia. “Afinal na ausência de uma política discriminatória 

oficial, andamos cercados por uma boa e falsa consciência, que ora nega o preconceito, ora o 

reconhece como o mais brando, ou ainda afirma que ele existe, sim, mas na boca da pessoa ao 

lado” (SCHWARCZ, 2012, p. 99). 

Schwarcz (2012) aponta um deslocamento do racismo do âmbito biológico para o 

cultural, não sendo possível negar as evidências, pelas supostas aptidões que definem locais 

sociais. Assim, ao negro é permitida certa inclusão social, mas de forma restrita, à música, ao 

futebol e às artes de maneira em geral, uma inclusão que exclui. O racismo sobrevive numa 

nova roupagem, mas igualmente discriminatório e segregador. 

A análise leva a acenar a Constituição Federal de 1988, que sem dúvidas é um 

momento crucial no trato ao racismo no Brasil. O dispositivo que atrai atenção é resultado das 

negociações neste campo de disputas, uma vitória, sobretudo, do movimento negro e 

intelectuais engajados na causa negra. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. 

 

 A criminalização do racismo traz para a matéria uma importância jamais 

alcançada na história. A discriminação por causa de raça se torna um crime inafiançável. A 

discussão ganha um importante instrumento na luta pela igualdade. A Lei não é importante 

apenas pelo que ela alcança de modo objetivo, mas também por ser um precedente para outras 

conquistas. 

A dívida histórica acumulada por este país em relação às populações negras [...] nos 

autoriza a dizer que é simplesmente impossível a realização de uma agenda 

democrática sem que esta traga no seu bojo a específica preocupação com a 

promoção das condições de vida dos afro-descendentes [...] e à superação das 

desigualdades raciais (PAIXÃO, 2006, p. 44).  

 

Nesse viés a busca pelo fim das desigualdades é uma questão de compromisso 

social, isto é, de pagamento de uma dívida, aceno encontrado na mostra do segmento II, “[...] 

o Estado brasileiro tem uma dívida histórica com os negros, e está longe de pagar essa dívida 

o Brasil”. Verificamos a situação de desvantagem da população negra, como demonstrado nas 

tabelas 7-10, sobre o diagnóstico das desigualdades raciais no Brasil. Tudo isso fundamenta 

e/ou contribui para que no Brasil se estabeleça um racismo que agora é denominado de 

institucional. Com efeito, o termo tem referência no Movimento Negro Norte-americano dos 
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anos 1960 e visa expandir o conceito de racismo, afirmando a existência de uma estrutural 

seletividade racial em relação a indivíduos e grupos (MORAES, 2013). 

No Brasil, o racismo institucional expressa a forma como a questão é elaborada 

neste contexto, assim, se as segregações raciais não são legitimadas por leis elas ocorrem por 

outros mecanismos sociais silenciosos, mas tão exclusivos quanto. Moraes (2013, p. 13) nos 

diz de uma “[...] demarcação do negro no âmbito da subcidadania [...]”, algo que se processa 

pela naturalização, subterfúgio do racismo institucional. 

Na mesma vertente, verificamos nas amostras dos segmentos, um encontramento 

de um país miscigenado: “[...] a miscigenação ela é um aspecto fundante, são raras as famílias 

que não têm”,  “Eu acho que no Brasil, [o racismo] nem tem razão de ser. Porque na maioria 

das famílias, hoje você tem negros”.  Ressaltamos que esta interpretação de país mestiço, na 

compreensão dos segmentos deveria ser suficiente estabelecer o fim das desigualdades raciais. 

Como discutido no capítulo I os modelos raciais excludentes viam com pessimismo os 

prognósticos da disseminação da mestiçagem brasileira.  

“Mais interessante é refletir sobre a originalidade do pensamento racial brasileiro 

que, em seu esforço de adaptação, atualizou o que combinava e descartou o que de certa 

forma era problemático para a construção de um argumento racial no país” (SCHWARCZ, 

1993, p. 19). Tal fenômeno se desenha como a imagem da convivência racial pacífica, do país 

mestiço. Todavia, “[...] mestiçagem nunca foi sinônimo de igualdade ou ausência de 

discriminação, e a ambivalência desse “racismo à brasileira” se apresenta muitas vezes na 

convivência perversa entre inclusão e exclusão” (SCHWARCZ, 2012, p. 104). 

De fato, como acena Schwarcz (1993) o discurso de Freyre, ainda se mantém na 

cena do debate racial, pelo menos de onde investigamos. O segmento II aponta, “[...] se eu 

sou uma pessoa menos preta, mas com tonalidade de pele mais clara, eu tenho alguns 

privilégios perante pessoas com pele mais escura, mesmo sendo preto”. O menos preto é 

menos marginalizado, o menos preto tem mais privilégios. Como se o cruzamento racial fosse 

a solução para o pressuposto do mal de ser um sujeito negro na sociedade. Mas a questão não 

é essa, e sim de reconhecer que as diferenças raciais não podem balizar as desigualdades. 

Como analisou Viana (2003), consideramos que a perspectiva de um país 

multirracial, apenas tende a enfraquecer o discurso da raça. Uma vez que estamos 

convencidos de que a sociedade se divide entre negros e brancos.  Da forma como essa 

questão tem sido apropriada comumente é uma subtração à importância das causas raciais 

negras. Nesse sentido, percebemos que esse entendimento no campo de produção de uma 

política curricular é um elemento delicado, podendo mascarar o preconceito racial. 
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O pensamento de Freyre descobre na característica racial do Brasil e na crença do 

encontramento fraternal entre as raças, um modelo universal. O cruzamento natural entre as 

raças assegurará um futuro com perspectivas de maior igualdade social e cultural da 

população, otimismo que será a base para a proposição do país da democracia racial. “O mito 

apontava para o caráter inclusivo de nossa cultura, sendo o assimilacionismo nossa marca 

cultural por excelência, e o mulato e a mulata, bem como o caboclo e a cabocla os mais 

lídimos representantes da mestiçagem de nosso povo” (PAIXÃO, 2006, p. 44-45). 

A democracia racial no Brasil, constituiu um mito colonial, pois como relata o 

segmento II, sobre a existência de “[...] grupos [raciais] que não estão democraticamente nos 

mesmo nível de outro”. Assim a questão deve-se pela incoerência dos fatos e falsa doutrina de 

uma escravidão caritativa, uma contradição inclusive em termo, nenhum sistema que viola 

liberdades jamais pode ser pensado como bom. Uma falsa harmonia, que oculta um modelo 

perverso de exploração humana. O mito da democracia racial passa a ser então uma ideologia 

política de um grupo conservador imbuído dos mesmos princípios do passado, preservar uma 

hierarquia social.  

Na produção teórica de Freyre há um notório empenho para transformar a 

consciência racista no Brasil, pois considera que a maioria da população é miscigenada, e tem 

pertencimento comum às três raças, a diferença estaria apenas na condição social o que pode 

mudar. A estrutura racial mestiça brasileira é a elevação da brasilidade. O que foi expresso em 

ambos os segmentos: “Porque na maioria das famílias, hoje você tem negros”; e ainda, “A 

identidade negra no Brasil ela faz parte da nossa identidade brasileira.” Todavia, é possível 

compreender um paradoxo, pois “ [..] a obra de Freyre igualmente celebrará a obra do 

colonizador português das terras brasileiras” diz Paixão (2006, p. 46). 

Com a proposição da democracia racial, Freyre enfraquece o discurso da realidade 

desigual do país. “Freyre de fato “adocica o ambiente” ao priorizar uma certa história sexual 

brasileira, em detrimento de uma análise cuidadosa das contradições existentes nessa 

sociedade tão marcada pela escravidão” (SCHWARCZ, 2006, p. 33). Se por um lado a 

produção teórica de Freyre contribui com uma leitura do negro numa dimensão cultural, por 

outro lado mascara o preconceito racial negro, silenciando as vozes que insistirão em 

denunciar. 

A perspectiva de inferiorização da população negra foi outro aspecto observado. 

Nos indicadores da amostra do segmento I, encontramos: “[...] é cultural no Brasil, que o 

negro ele tenha uma condição social financeira desfavorável em relação às outras raças [...]” e 

ainda, “[...] foi se constituindo um mito que se eu falar que sou preto, é uma coisa ruim”. 



105 
 

Duas análises, a primeira refere-se à consideração do local social e econômico fixado para o 

negro, uma reminiscência colonialista, de uma pirâmide social, onde o negro está restrito a 

compor a base trabalhadores escravizados e pobres, a segunda, também uma proposição 

colonialista, mas que aponta para uma falsa questão antropológica e moral da identidade do 

negro, associado à degeneração racial, e tendência natural à criminalidade. Observamos outro 

aspecto da inferiorização racial do negro no relato da experiência da aluna que entrou na 

universidade pelo sistema de cotas “[...] sofreu retaliações, inclusive dos próprios professores 

fazendo crítica às questões das cotas”. O que é devido a consciência do brasileiro, de que as 

cotas, como exemplo, estão associadas a uma suposta inferioridade intelectual do negro. 

A análise também se afina ao estudo de Schwarcz (1993), como vimos, a 

pesquisadora constata como os institutos históricos e geográficos brasileiros conceberam o 

homem branco como raça fundante da nação brasileira, reconhecimento que sujeita o negro a 

um local de inferiorização.  A inferioridade do negro está para a superioridade do branco, 

“[...] é o racista que cria o inferiorizado” (FANON, 2008, p. 90). Isso é o bastante para 

desconstruirmos o determinismo racial; a inferioridade discriminatória do negro é uma 

condição imposta, e se é o antissemita que faz o judeu, por analogia é o negrófobo que faz o 

negro, como afirmamos em outro momento. 

Em outras palavras, começo a sofrer por não ser branco, na medida em que o 

homem branco me impõe uma discriminação, faz de mim um colonizado, me extirpa 

qualquer valor, qualquer originalidade, pretende que seja um parasita no mundo, que 

é preciso que eu acompanhe o mais rapidamente possível o mundo branco, “que sou 

uma besta fera, que meu povo e eu somos um esterco ambulante, repugnantemente 

fornecedor de cama macia e de algodão sedoso, que não tenho nada a fazer no 

mundo” (FANON, 2008, p. 94). 

 

 Para Fanon, a consciência da possibilidade de mudança por meio da 

transformação das estruturas sociais expressa a saída para o negro, haja vista que a dificuldade 

e conflito da cor têm origem social.  

 Neste contexto a amostra nos leva a outra questão, refere-se à negação da 

identidade negra pelos próprios sujeitos negros. “E isso é forte aqui [Diamantina], essa falta 

de identidade com a cultura negra”, afirma uma das vozes da amostra. Esta análise que ora 

identificamos no campo de produção do Plano Municipal de Diamantina/MG, foi a mesma 

que nos motivou a pesquisa em outro cenário, a negação da identidade, um problema, uma 

vez que advém das formas arraigadas de preconceito vivenciadas pela população negra no 

Brasil.  

A negação da identidade ou o não reconhecimento dela, pelos próprios negros que 

participaram da elaboração do Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG, 
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acreditamos, ser uma perda para a causa negra no âmbito desta disputa política. Conforme o 

relato sobre a participação dos negros presentes nas audiências: “Talvez porque as próprias 

pessoas que estiveram no dia, porque muitos eram da comunidade negra, eles não se sentiram 

talvez, não se sentiram identificados nos pontos”. O que favorece a implementação de 

políticas indiferentes às desigualdades raciais. 

Gonçalves e Silva (2000) baseando-se nas ideias de Guerreiro Ramos nos ajuda a 

entender um pouco mais estas questões: “[...] os negros desenvolveram um profundo 

sentimento de inferioridade, cujas raízes estão na cultura brasileira. Para libertá-los desse 

sentimento não basta simplesmente escolarizá-los; seria preciso produzir uma radical revisão 

dos mapas culturais, que as elites e, por consequência, os currículos escolares, elaboraram 

sobre o povo brasileiro. 

Fanon (2008, p. 27) também colabora para entendermos a negação da identidade 

negra quando afirma: “O negro quer ser branco”. Uma vez negada ao negro sua humanidade 

ele a buscará através de uma projeção de branqueamento, uma assimilação da história e 

cultura branca como fuga de seu próprio ser, mas não se trata de uma condição generalizada, 

“[...] alguns negros querem, custe o que custar, demonstrar aos brancos a riqueza do seu 

pensamento, a potência respeitável do seu espírito”. Com relação aos negros que aspiram o 

branqueamento, Fanon enfatiza a necessidade de retirar-lhes deste universo de aberrações, de 

alienação, trata-se de fundar uma liberdade, projeto que ocorreria em dois sentidos, no plano 

individual, mas também social, “ [...] uma vez que historicamente, ele [o negro] se 

condicionou, toda liberação unilateral seria imperfeita” (FANON, 2008, p. 28). 

Analisando a perspectiva da alteridade do negro, Fanon (2008) admite duas 

formas diferentes de relação, uma do negro com o negro e outra do negro com o branco – 

consequências do colonialismo. A linguagem ganha importância, pois o negro que aprende a 

língua do branco, será mais branco, isto é mais humano que os demais negros. Aprender a 

linguagem equivale a “[...] assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização [...]” e o 

pagamento é o branqueamento do sujeito. Em outras palavras “[...] quanto mais assimilar os 

valores culturais da metrópole, mais o colonizado escapará da sua selva. Quanto mais ele 

rejeitar sua negridão, seu manto, mais branco será”. No caso martinicano, o francês é a língua 

oficialmente falada, o crioulo é o dialeto do antilhano, marginalizado e desprezado pela 

burguesia das Antilhas, na escola aos jovens é ensinado o francês (FANON, 2008, p. 33-34). 

Ratificado, o cenário racial excludente, seguimos para um balanço das remissões 

às políticas raciais específicas, assim, uma vez conhecidos os diagnósticos tão extremados de 
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formas desigualdades, eleva-se a necessidade de enfrentamento, resistência, e sobretudo, de 

justiça social. 

 

5.3 Políticas raciais reparatórias: apontamentos 

  

Quadro 5 - Categorização das remissões às políticas raciais 

Segmento I: dirigentes municipais   

Categoria Subcategorias Indicadores 

Remissão às políticas 
raciais. 

Políticas afirmativas [Na amostra do segmento I, não identificamos remissão 
às políticas afirmativas]. 

Políticas específicas 

  

SP1: Assim, é uma lei [referência à uma lei de 
Diamantina/MG sobre de igualdade racial], é importante e 
num momento é necessário. [...] Então esse tipo de lei e 
de meta [22] no plano [Municipal de Educação de 
Diamantina-MG], infelizmente eu acho necessário, mas 
eu vejo com tristeza, não deveria existir, essa é a minha 
visão. 

Referencia a Lei 
10.639/2003; Referencia a 
Lei 12.288/2010. 

  

  

SP1: Eu acredito que na comissão temática que trouxe 
essa questão, eles devem ter levantado essas leis [Lei 
10.639/2003 e Lei 12.288/2010], mas como eu te disse 
dessa comissão especifica eu não estava participando, eu 
participei na aprovação na Câmara (Municipal), nós 
revemos o plano, e tudo que estava dentro da questão da 
igualdade racial, nós não mexemos, concordamos, nem 
pensamos nessa questão de lei não, pensamos numa 
coisa que a gente convive, na questão da conivência 
mesmo. 

SP2: Foi estudado e foi citado, no dia da audiência [Lei 
10.639/2003 e Lei 12.288/2010]. Por exemplo, quem ficou 
no [grupo de discussão sobre a] redução das 
desigualdades sociais se bateu muito nisso, na verdade 
no dia da audiência, na redução das desigualdades 
sociais, o foco maior foi na desigualdade racial, não foi 
citado nem a econômica, mas na igualdade racial. 

SP3: Foi mencionada, se não me engano, por uma das 
professoras [na etapa de aprovação]. 

Observação dos direitos 
raciais específicos 

SP1: Todos os homens são iguais, independente de raça, 
eles precisam ter os mesmos direitos de acesso que é o 
que nós queremos continuar buscando. 

SP2: Acho que é você normatizar o acesso a todos os 
bens de serviço que são direitos, mas isso normatizado, 
texto legal, não só no papel, mas, no cotidiano da vida 
das pessoas. É garantir acesso a todos os bens e 
serviços e informações, isso é o direito racial. 
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Segmento II: grupo de discussão   

Categoria Subcategorias Indicadores 

  

Remissão às políticas 
raciais reparadoras. 

Políticas afirmativas SP4: De se falar e não só de se falar, mas, de se 
colocar nos instrumentos de gestão, na política. 
Entendeu? De fazer políticas afirmativas, seja lá o que 
for. 

SP4: Você criar condições, por exemplo, as cotas de 
universidade, que são extremamente importantes. 
Não como políticas permanentes, elas têm que 
romper com esse ciclo de exclusão. 

SP6: Não é à toa, que nós hoje temos uma grande 
política de cotas, sejam por ações afirmativas para 
pessoas negras e pardas, seja também para pessoas 
de classes sociais não favorecidas economicamente. 

Políticas específicas 

  

SP5: Acho que as políticas que criam esses direitos 
[raciais], elas têm por objetivo criar condições para 
que haja igualdade racial, ou seja, colocar diferentes 
grupos com diferentes histórias em condições de 
igualdade, ou para competir, para estar em 
sociedade. 

SP5: A questão legal, ela é importante para garantir 
certos direitos ou, para criar certos direitos que 
possibilitem uma relação social mais igualitária. 

Referência a Lei 
10.639/2003; Referencia a 
Lei 12.288/2010. 

SP4: Mas a gente não tinha, eu não posso falar que a 
gente tinha com clareza o texto da lei [10639/2003] no 
momento que a gente fez as proposições todas. 
Saber da existência sim! E nem foi disponibilizado 
para a gente na hora não. 

SP5: Acredito que [Lei 10.639/2003 e Lei 
12.288/2010] estava contemplada no documento 
básico que eles mandaram para a gente. 

SP6: Primeiro [a discussão racial] ela aparece dessa 
forma, ela parece como discussão da Lei 10.639. [...] 
eu acho que as questões raciais, são traduzidas 
dessa forma, aparece citação das leis tanto para as 
questões afro-brasileiras, história da África e afro-
brasileira. 

Observação dos direitos 
raciais específicos 

SP6: É o direito ao reconhecimento, então quando a 
gente discute currículo, principalmente você vê que 
muitas questões são excluídas dos debates, então 
primeiro eu tenho meu direito de discutir de onde eu 
vim, qual a minha formação enquanto povo brasileiro, 
o direito principalmente saber qual é a minha história. 

Fonte: DADOS OBTIDOS COM AS ENTREVISTAS REALIZADAS PELO AUTOR, 2016-2017. 

 

 Com referência às políticas específicas à população negra, percebemos uma 

comum afirmação da necessidade dessas políticas frente ao cenário desigual encontrado. 

Como citado pelo segmento II, um “[...] ciclo de exclusão”. O segmento I faz referência, 
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inclusive, à própria meta 22 do Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG, “Então esse 

tipo de lei e de meta [22] no plano [Municipal de Educação de Diamantina/MG], infelizmente 

eu acho necessário”. O segmento II insere na discussão o tema das políticas de ação 

afirmativa para gerar condições de igualdade entre negros e brancos, isto é “programas e 

medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das 

desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades” (BRASIL, 2010). Tal 

proposição retirada do Estatuto de Igualdade Racial é o ponto de partida para a investigação 

abaixo descrita. 

No Brasil a discussão em torno das políticas de ação afirmativa para negros tem 

início nos anos 2000, associadas ao incremento do sistema de contas às universidade, 

primeiramente pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) que através da Lei Estadual nº 

3.708/2001, passam a reservar 40% de suas vagas a negros e pardos (DAFLON, JÚNIOR, 

CAMPOS, 2013). 

Mas será a Lei 10.639/2003 o marco referencial desta discussão. Importa destacar 

que as políticas de ação afirmativa não são políticas antidiscriminatórias. As políticas 

afirmativas vinculam aspectos de prevenção e reparação de efeitos enquanto as políticas 

antidiscriminatórias possuem um caráter estritamente punitivo a exemplo, o Decreto Lei 

2.848/1940 sobre o crime de injúria racial e Lei nº 7.716/1989 que define os crimes 

resultantes de preconceito de raça ou de cor. 

O tema das políticas de ação afirmativa envolve uma série de discursos que se 

dividem entre os que reconhecem sua legitimidade e aqueles que a negam. Por um lado, 

operadores dogmáticos do direito declaram que estas políticas violam princípios 

constitucionais do princípio da igualdade, do mérito e da proporcionalidade da Federação. Por 

outro, há aqueles que defendem a necessidade destas políticas, proposição associada ao que 

foi expresso pela amostra do segmento II, “De falar e não só de falar, mas de se colocar nos 

instrumentos de gestão, na política. Entendeu? De fazer políticas afirmativas, seja lá o que 

for”. Como Observa Júnior (2004, p. 297), “a ação afirmativa se justifica no plano moral pela 

expansão do princípio da igualdade sobre o do mérito”. 

Ela se assenta sobre a constatação de que uma parcela da população tem suas 

chances de gozar dos benefícios da vida em sociedade em pé de igualdade com seus 

concidadãos seriamente diminuídas, e que a proteção formal contra a discriminação 

dessa parcela, ou seja, as leis que coíbem a discriminação racial, baseadas no 

princípio universal da não-discriminação, não são eficazes (JÚNIOR, 2004, p. 297). 

  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjok8-6-qTVAhVLFJAKHVtzCmoQFgg5MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2Fleis%2FL7716.htm&usg=AFQjCNFwrfLM5bme8eFaOQ8jh5tPJcOk_w
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  Os diagnósticos de desigualdades raciais apresentados nas tabelas 5-9, são 

demonstrativos de que no Brasil as políticas afirmativas são justas porque são necessárias. 

Assim, no âmbito da promoção de políticas educacionais públicas, as políticas afirmativas 

para negros se constituem importantes dispositivos, haja vista que é na escola onde as 

diferenças raciais se manifestam por primeiro, é também na escola onde as identidades raciais 

são indagadas. Precisando ser assegurado aos sujeitos o direito de terem suas identidades 

reconhecidas.  No campo das políticas públicas brasileiras as políticas afirmativas passam a 

ser pensadas no fulcro do processo de redemocratização é o que também poderemos observar 

na próxima seção.  

No que concerne à Lei 10.639/2003 e à Lei 12.288/2010, as amostras dos 

segmentos, constituem um quadro de muitas contradições, que evidenciam fragilidades na 

elaboração desta política. 

[...] eles devem ter levantado essas leis (SEGMETO I). 

Foi estudado e foi citado, no dia da audiência [Lei 10.639/2003 e Lei 12.288/2010] 

(SEGMETO I). 

Mas a gente não tinha, eu não posso falar que a gente tinha com clareza o texto da 

lei [Lei 10.639/2003] (SEGMENTO II). 

Acredito que a lei [Lei 10.639/2003] estava contemplada no documento básico que 

eles mandaram (SEGMENTO II). 

Primeiro, [a discussão racial] aparece dessa forma, ela aprece na discussão da Lei 

10.639 (SEGMENTO II). 

 

Como podemos perceber há contradições nessas falas, pois enquanto algumas 

vozes afirmam que estas leis foram estudadas e citadas durante as audiências públicas, outras 

dizem da consciência sobre as leis, todavia afirmam nossos entrevistados que o tema não fez 

parte do debate. Frente às contradições, a ausência dessa discussão num campo de elaboração 

de um Plano Municipal de Educação, traz à tona um problema, essas leis, e sobretudo a Lei 

10.639/2003 é hoje o dispositivo jurídico de maior relevância das demandas da população 

negra no campo educacional, por isso, entendemos que ela precisava ser contemplada em 

todos os momentos da discussão.  

Quando interpretamos os dados que envolvem a perspectiva dos direitos raciais, 

encontram-se no segmento I associados a direito à igualdade, e a garantia de acessos sociais, 

assim expresso: “É garantir acesso a todos os bens e serviços e informações, isso é direito 

racial, o que necessariamente não pressupõe um direito específico”. Na amostra do segmento 

II nos chama atenção a ideia do direito racial associado ao direito do conhecimento de uma 

história que pertença aos negros: “[...] direito de discutir de onde eu vim, qual a minha 

formação enquanto povo brasileiro, o direito principalmente (de) saber qual é a minha 

história”. A construção de uma identidade negra está também associada ao direito do 
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conhecimento da própria história negra. Um Plano de Educação precisa garantir o direito dos 

estudantes conhecerem com profundidade sua história, sua ancestralidade. 

O fato de dar importância às identidades raciais numa política de currículo não 

significa que apenas restringimo-nos em reconhecer que entre as raças há diferenças, mas 

importa ressaltar que, diferenças podem e muitas vezes são transformadas em desigualdades. 

Em decorrência da afirmação anterior, percebemos a necessidade de se repensar as políticas 

de currículos para tratar das questões relatadas sobre a identidade racial negra na perspectiva 

dos direitos humanos, uma vez que estas têm produzido formas de desigualdade. 

Santos (2009) assinala que o tema dos direitos humanos foi transformado, nas 

duas últimas décadas, na linguagem da política progressista, em quase sinônimo de 

emancipação social, estando à mercê de interesses econômicos e geopolíticos do mundo 

capitalista, enquanto homens vivenciavam as barbáries históricas ocorridas após a Segunda 

Guerra Mundial. “Um discurso generoso e sedutor sobre os direitos humanos coexistiu com 

atrocidades indescritíveis, as quais foram avaliadas de acordo com revoltante duplicidade de 

critérios” (SANTOS, 2009, p. 14). 

Considerando a importância dos direitos humanos no campo do currículo Santos 

(1997) aponta a necessidade de superação do localismo globalizado por um localismo 

cosmopolita cujas premissas são: superação do debate sobre universalismo e relativismo 

cultural; todas as culturas possuem concepções de dignidade humana, mas nem todas as 

concebem em termos de direitos humanos; todas as culturas são incompletas e problemáticas 

nas suas concepções de dignidade humana; todas as culturas têm versões diferentes de 

dignidade humana; todas as culturas tendem a distribuir as pessoas e os grupos sociais entre 

dois princípios competitivos de pertença hierárquica. 

Auxilia nesta discussão Candau (2012, p. 4) para quem a “[...] relação entre 

questões referentes à justiça, superação das desigualdades socioeconômicas e as referidas ao 

reconhecimento de diferentes grupos socioculturais se faz cada vez mais estreita”. Ainda, na 

abordagem da educação em direitos humanos, Candau (2012a, 2012b, 2008) trabalha o 

conceito de igualdade, sem, contudo, negar a diferença, propondo a partir do 

multiculturalismo crítico de Mclaren (2000, p. 123), que “[...] compreende a representação de 

raça, classe e gênero como resultado de lutas sociais mais amplas sobre signos e significações 

[...]”, um projeto de interculturalismo
23

, decorrente da negociação de poder entre os diferentes 

grupos culturais. 

                                                                 
23

 Perspectiva que se caracteriza principalmente pela “promoção deliberada da inter-relação entre diferentes 

grupos culturais presentes em uma determinada sociedade. Nesse sentido, essa posição situa-se em confronto 
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Santomé (2008, p. 09) considera que o sistema educativo não contribui para uma 

educação que respeite os direitos humanos de todos os grupos raciais, e numa conjuntura 

social onde o contato das pessoas com as diferenças é cada vez maior “[...] dado que está, e 

estará cada dia mais, em contato com as pessoas oriundas de outras culturas, comunidades 

nacionais, religiões, idiomas e etnias, precisa desenvolver valores de compreensão, justiça, 

solidariedade, respeito, comunicação e colaboração”. Todavia as políticas curriculares têm se 

configurado como instrumentos normativos de reprodução
 
do saber e interesses de grupos 

hegemônicos.  

De acordo com Silva (2000, p. 98) “[...] sobretudo através da reprodução das 

posições das diferentes classes sociais frente a cultura dominante – isto é, do processo de 

reprodução cultural –  que a educação contribui para o processo de reprodução social”. Neste 

sentido o Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG, ao invisibilizar as desigualdades 

raciais entre negros e brancos e a comprovada necessidade de políticas afirmativas, se 

configura como um destes locais de reprodução da cultura colonial dominante.  

Um diagnóstico tão expressivo da necessidade de políticas reparadoras das 

desigualdades históricas vivenciadas pela população negra, nos induz a pensar um Plano de 

Educação expressivo na busca de efetividade dos dispositivos legais já alcançados e pela 

implementação de novas perspectivas de ação afirmativa, inclusive pertinentes ao contexto 

local. O que nos leva a discutir como foram abordados os aspectos do município, dentre os 

quais, história, cultura e dados demográficos, o que faremos a seguir.  

 

5.4 Assentos aos aspectos do município  

 

Quadro 6 - Categorização dos assentos à aspectos do município 

Segmento I: dirigentes municipais 

Categoria Subcategorias Indicadores 

 

 

Assento á aspectos do 
município. 

Alusão à história do negro 
em Diamantina. 

 
 
 
 
 
 

SP1: É foi observada essa questão de como Diamantina surgiu, 
da colonização que aqui aconteceu. Foi observado dessa 
questão da cultura garimpeira inclusive, isso foi colocado 
também dentro do plano, como sugerido. Então a questão da 
igualdade racial surgiu justamente por causa da característica de 
Diamantina que foi uma cidade que conviveu com muitos 
escravos [escravizados] e é lógico que essa população está ai. 
Tanto que nós temos aqui várias regiões quilombolas, São João 
da Chapada, Inhaí, lá na Várgem. Então é um resultado da 

                                                                                                                                                                                                        
com todas as visões diferencialistas que favorecem processos radicais de afirmação de identidades culturais 

específicas, assim como com as perspectivas assimilacionistas que não valorizam a explicitação da riqueza das 

diferenças culturais” (CANDAU, 2008, p.51). 
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cultura da cidade mesmo que foi valorizada pensada dentro do 
plano na hora que nós estávamos montando. 

SP2: Foi feito também um estudo das nossas raízes, certo? 

Menção à cultura negra como 
fator de relevância. 

SP1: [...] é aquilo que eu te disse, nós todos sofremos influência 
da cultura afro. 

SP1 [...] o grupo [referência ao grupo de discussão da meta 8] 
também, eu creio, eles defenderam lá para que o negro não 
perca, para que se levante também e que se valorize a herança 
da cultura negra no município, das danças, dos costumes 
negros, mas isso é uma questão que eu mesmo questiono, eu 
acho que vai muito do indivíduo. 

SP3: Teve até um vereador que chamou atenção para esta 
questão da cultura afro, da questão da regionalidade, dos 
quilombolas que tem aqui. 

Observação dos dados 
demográficos 

SP2: Nós fizemos um estudo, e percebemos uma fragilidade nos 
dados que são oficiais do censo de 2010, e o texto foi elaborado 
em 2014 e 2015. Então nós não tínhamos um dado populacional 
tão real, [...] tivemos como base todos os indicadores 
populacionais do censo de 2010. 

SP3: Eles não aprofundaram nesta discussão. 

SP3: Eu não lembro de falar da população negra urbana [de 
Diamantina]. 

Segmento II: grupo de discussão 

Categoria Subcategorias Indicadores 

 

Assento á aspectos do 
município. 

Alusão à história do negro 
em Diamantina. 

SP4: Que a gente cita, tá lá: garimpeiro, apanhadores de flores, a 
gente estava num pouco das nossas limitações tentando reconhecer 
historicamente o que existe nessa região de Diamantina. 

SP5: Essa contextualização histórica, ela precisaria ter vindo antes, 
ter sido feito um seminário, [para] estarmos um pouco dentro da 
história da educação de Diamantina. Para que isso fosse 
incorporado de forma mais consciente, talvez com maior visibilidade. 
Mas eu não lembro que isso ter sido feito. 

SP6: Não, eu tenho certeza, [do contrário] eu estaria mentindo. 

Menção à cultura negra 
como fator de relevância. 

SP5: Então, eu acho que a identidade negra ela é fundamental no 
nosso país, embora não seja reconhecida (...) ou seja, muito pelo 
contrário ela é negligenciada, como a identidade indígena. Qual a 
influência que nós temos indígena? Ela não é reconhecida como a 
matriz cultural! 

SP5: Não sei se você conhece Diamantina, ela tem uma relação 
com a cultura negra de invisibilidade, embora seja uma cidade 
predominantemente negra ou descendente de negros. Com toda 
uma tradição que vem dos escravos [escravizados] uma região que 
foi povoada por escravos [escravizados]. E a gente vê a cultura 
negra extremamente apagada aqui na cidade. 

SP5: Se você olhar aqui em Diamantina você não vê o registro da 
cultura negra. Esses quilombos que estão aqui em volta, o quilombo 
Raiz é um quilombo protestante. Veio um pastor americano que 
evangelizou é eles são proibidos de usar qualquer roupa com 
referência afro, cantar qualquer música com referência africana, 
dançar qualquer música é totalmente um apagamento da cultura 
negra, embora seja um lugar negro. Eu considero o lugar negro, 
mas não se tem um reconhecimento do papel desta cultura, na 
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cultura da cidade. Então as manifestações culturais aqui são todas, 
se você ler as coisas, no melhor conservatório de música se toca só 
músicas europeias, são músicas que falam de outro Brasil. Eles 
falam nas pinturas das igrejas em Diamantina que são comparadas 
às das igrejas na cidade da Itália ninguém fala dos traços negros. 

Observação dos dados 
demográficos 

SP4: Olha eu não posso falar muito do contexto geral mas, vou falar 
um pouquinho. Porque a gente não tinha os dados lá para analisar. 
Mas na fala da secretária, ela sempre se baseava em dados que 
eles consultaram para fazer aquela primeira proposta do plano. 

SP6: Não, eu lembro que na ocasião tentou consultar, tentou na 
hora trazer os dados do IBGE, mas não tinha nenhum dado 
preliminar de quantos alunos são pretos pardos ou brancos nas 
escolas. 

Fonte: DADOS OBTIDOS COM AS ENTREVISTAS REALIZADAS PELO AUTOR, 2016-2017. 

 

Na elaboração do projeto de pesquisa do presente trabalho e na escolha de 

Diamantina/MG como conjuntura da investigação, julgamos relevante os aspectos históricos 

do município, como cena do colonialismo europeu e da consequente diáspora africana, o que 

pode ser aferido pelo estudo de Martins (2014, p. 223), que descreve a massiva concentração 

de escravizados negros nas terras da Diamantina oitocentista: “[...] é fruto do sonho do 

diamante, para muitos a cidade mais portuguesa das Minas Gerais. Para outros, a mais 

africana das vilas mineiras”.  

Conforme o censo provincial de 1832, apresentado neste mesmo trabalho, a 

população escravizada de Diamantina era de 6.617 escravizados, um percentual de 53,6% da 

população obrigados aos trabalhos da mineração, comércio, domésticos, lavoura, entre outros. 

Por esta via, o recorte dos indicadores desta parte da categorização estão associados a 

consideração de como estas características históricas, culturais e de população foram 

abordadas na elaboração do Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG. 

No que concerne aos aspectos históricos de Diamantina/MG, observamos algumas 

contradições. Na colocação do segmento I a afirmação de que esse dado foi contemplado na 

cena de produção do Plano: “É foi observada essa questão de como Diamantina surgiu, da 

colonização que aqui aconteceu”; enquanto o segmento II reconhece que não foi considerado 

o tema na discussão, como podemos observar na seguinte fala: “Essa contextualização 

histórica, ela precisaria ter vindo antes, ter sido feito um seminário, [para] estarmos um pouco 

dentro da história da educação de Diamantina”.  

Isso nos induz a questionar se de fato essa característica tão relevante da cena de 

produção dessa política foi observada. Indagamos também a proposição do segmento I, sobre 

Diamantina “[...] que foi uma cidade que conviveu com muitos escravos [escravizados] e é 

lógico que essa população está aí”. Diamantina não conviveu com escravizados, Diamantina é 
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antes, uma cidade constituída em sua gênese por uma população de escravizados, que atuaram 

ativamente em diferentes âmbitos na vida social. Esta proposição ignora a atuação da 

população negra na história. A presença do negro africano determina em muitos aspectos os 

contornos da sociedade brasileira devendo ser percebida, não apenas como força de trabalho, 

mas, sobretudo, como força viva na construção de uma história, como observam Reis e 

Gomes (2012, p. 9). 

E a escravidão penetrou cada um dos aspectos da vida brasileira. Além de 

movimentarem engenhos, fazendas, minas, cidades, plantações, fábricas, cozinhas e 

salões, os escravos [escravizados] da África e seus descendentes imprimiram marcas 

próprias sobre vários outros aspectos da cultura material e espiritual deste país, sua 

agricultura, culinária, religião, língua, música, artes, arquitetura...  

 

Um sistema de escravidão férrea, contudo marcado pela resistência negra 

individual ou coletiva que paulatinamente obrigava negociações por espaços de autonomia. 

Ao longo dos séculos XVIII e XIX a população negra protagonizou inúmeras lutas como 

forma de enfrentamento ao sistema escravista brasileiro: Revolta dos Alfaiates, Cabanagem, 

Sabinada, Revolução dos Malês, Revolução dos Búzios. Ainda, a participação do negro na 

Revolução Praieira, Revolução Farroupilha e, sobretudo, na Guerra do Paraguai, foi 

fundamental.  

Todavia, se estabelece uma visão distorcida do negro na história do Brasil, como 

sublinha Paixão (2006), uma imagem de submissão e inferioridade. Mas, os negros trazidos 

para o Brasil pelo tráfico pertenciam a variadas etnias e variados estágios culturais, sujeitos 

por vezes provenientes de Estados organizados, com conhecimentos tecnológicos sofisticados 

e muitos chegaram aqui alfabetizados. 

Quanto a matéria da cultura negra, a amostra do segmento II considera: “Ela não é 

reconhecida como a matriz cultural!”; De fato, um Plano de Educação Municipal, precisa 

assegurar que as características históricas locais sejam contempladas como um elemento 

significativo, fundante das identidades raciais. No quadro de Diamantina, a história do negro e 

sua contribuição cultural são irrefutáveis. Devendo ser tomada com apreço e respeito, uma 

vez que, como dissemos em outro momento, Diamantina/MG foi feita pelas mãos do negro.  

Mas observamos um importante diagnóstico sobre os processos de invisibilização e 

apagamento da cultura negra. 

Se você olhar aqui em Diamantina você não vê o registro da cultura negra. Esses 

quilombos que estão aqui em volta, o quilombo Raiz é um quilombo protestante. 

Veio um pastor americano que evangelizou. Eles são proibidos de usar qualquer 

roupa com referência afro, cantar qualquer música com referência africana, dançar 

qualquer música é totalmente um apagamento da cultura negra, embora seja um 

lugar negro. Eu considero o lugar negro, mas não se tem um reconhecimento do 

papel desta cultura, na cultura da cidade. Então as manifestações culturais aqui são 

todas, se você ler as coisas, no melhor conservatório de música se toca só músicas 
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europeias, são músicas que falam de outro Brasil. Eles falam nas pinturas das igrejas 

em Diamantina que são comparadas às das igrejas na cidade da Itália ninguém fala 

dos traços negros (SEGMENTO II). 

 

Na exaltação da cultura local uma tendência de valorizar apenas os aspectos da 

cultura branca, como se a expressão cultural negra não fosse constituinte de todo este 

patrimônio material e imaterial de Diamantina/MG. Importa destacar, como expresso pelo 

segmento II, que ainda no tempo presente a dominação colonial continua a ocorrer com 

instrumentos semelhantes ao do passado, isto é, da religião. É preocupante pensar sujeitos 

impedidos de manifestarem sua cultura, seja pela música, pela dança, ou pela opressão 

religiosa. Referenciando em Francisco (2006) a invisibilização é um modo racista de ver o 

negro, sua história e sua cultura no Brasil. E como acentua Paixão (2006), no Brasil está 

naturalizada a ideia do negro como um ser-sem-história. Esses dados contêm aspectos 

comprobatórios do colonialismo presente no contexto local. 

Como argumentamos, a partir do que nos ensinou Silva (2014), as teorias pós-

críticas de currículo se interessam pelas conexões entre saber, identidade e poder, abrange 

neste contexto, os estudos pós-colonialistas fundados no “[...] movimento teórico que tem 

como base analisar o complexo das relações de poder entre as diferentes nações que compõem 

a herança econômica, política e cultural da conquista cultural europeia” (SILVA, 2000, p. 92). 

Desta maneira, as teorias pós-colonialistas do currículo reconhecem a existência 

de estruturas reminiscentes das relações coloniais com a metrópole europeia, que persistem 

em formas de dominação nas sociedades contemporâneas. Neste contexto, o outro colonizado, 

será sempre visto como subalterno. Nessa perspectiva há um questionamento do cânone 

curricular ocidental de modo que as identidades raciais historicamente marginalizadas sejam 

incluídas como matrizes culturais.  

No tocante aos dados demográficos de números da população negra em 

Diamantina/MG, o segmento I fala: “[...] tivemos como base todos os indicadores 

populacionais do censo de 2010[...]”, em contraposição a afirmação do segmento II “[...] não 

tinha nenhum dado preliminar de quantos alunos são pretos pardos ou brancos nas escolas”. 

De fato nos anexos do Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG, encontramos apenas 

um gráfico que envolve dados sobre raça-cor, referente à comparação de escolaridade entre 

negros e brancos, mas não existem, por exemplo, registros sobre a população negra de 

Diamantina e de modo específico, a população escolar negra.  
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Consideramos que estes dados poderiam ter sugerido importante conteúdo para a 

discussão, haja vista a expressiva população negra de Diamantina, sendo aproximadamente 

72,6% da população total de 45.880, conforme a tabela 8, apresentada abaixo.  

 

Tabela 8 - Quantidade de habitantes, residentes por raça/cor 

Raça/cor Brancos Pardos Pretos Total 

Quantidade 12.541 27.375 5.964 45.880 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA; 2000. 

Para nós, a ausência desses dados no campo de elaboração do Plano Municipal de 

Educação de Diamantina/MG, sobretudo, da população escolar negra, corroboram para 

aludirmos que por diferentes formas, seja pelo apagamento ou invisibilidade, o tema da 

identidade racial negra teve um tratamento raso. Passamos para a categorização do conteúdo 

dos discursos. 

 

5.5 O campo de elaboração e os conteúdos dos discursos 

 

Quadro 7 - Categorização dos discursos 

Segmento I: dirigentes municipais 

Categoria Subcategorias Indicadores 

Entendimento do campo de 
produção das políticas de 
currículo. 

Compreensão do plano de 
elaboração das políticas de 
currículo 

SP2: [...] ele é um documento de Estado, que vai ultrapassar 
diferentes gestões. 

Identificação das vozes 
presentes. Proponentes. 

SP1: Então, eu lembro que do nosso grupo nós tínhamos lá 
pessoas da secretaria de educação do município, da 
superintendência de ensino. 

SP1: [...] tinha professores, diretores, pessoas da sociedade, 
pais. 

SP2: SER, escolas particulares, escolas públicas, instituições de 
ensino superior, sindicatos, algumas representações do 
comércio, conselho tutelar, e outras áreas técnicas também. 

Participação do movimento 
negro 

SP1: Eu creio eles estavam presentes, até porque foi proposto a 
inclusão do tema no plano, né? Então eu acredito que eles 
estavam presentes, porque eu creio que o tema [da raça negra] 
foi trazido por um representante deles.  

SP2: Na elaboração eu tive alguma visita, porque queria os 
ouvir, mas não houve assim uma participação assídua não, 
sistematizada não, só no dia da audiência foi que participaram 
alunos da universidade representantes do movimento. 

Abordagem do tema da raça 
negra no contexto da 
discussão. 

SP1: Eu acho que não, não foi! Não teve resistência nenhuma, 
não teve essas questões não. 

SP2: [...] mas não houve nenhum destaque, essa aqui está 
sempre incluída lá, a população negra o que vai ser, o que vai 
atingir também, ele [PME de Diamantina] aborda a população, 
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mas eu não percebo enquanto todas as etapas que houve um 
destaque a isso. 

SP2: [...] esse eixo, redução das desigualdades sociais, ele que 
ficou mais na redução da desigualdade racial, num tratamento 
diferenciado. 
SP2: [...] tratamento igualitário para todos, mesmas 
oportunidades, sem peso nenhum, eu acho que nem destaque 
para as raças [...], senão daqui a um tempo vamos ter que estar 
brigando pela igualdade de outras raças, eu acho que é para 
todos.  
SP3: A questão racial foi, até assim, bem aceita, tanto pelos 
vereadores, quanto por todas as pessoas que estavam lá. 

Ênfases da discussão 

 

SP1: Então houve pouco acréscimo ou pouca retenção na hora 
que veio para os debates da câmara. Nas audiências da câmara 
[...], no projeto como um todo houve uma, umas alterações em 
específico numa meta [...]. Na meta de número 22 houve 
alterações. [...] na questão que a meta trazia questão de 
ideologia de gênero, aí nesse ponto houve alterações. 

SP2: A questão que houve polêmica foi da diversidade de 
gênero, aí na câmara houve uma supressão de alguns termos 
relacionados à diversidade de gênero. Não houve nenhuma 
outra supressão. A questão que a câmara focou e eu até 
percebi, por que houve mais foco, se valorizou, se destacou a 
diversidade. 

SP3 Tinha vereador que não aceitava colocar os termos 
[relacionados a gênero] do jeito que estava no projeto. [...] o 
tema mais discutido foi em relação questão de gênero. 

Segmento II: grupo de discussão 

Categoria Subcategorias Indicadores 

 

Entendimento do campo de 
produção das políticas de 
currículo. 

Compreensão do plano de 
elaboração das políticas de 
currículo 

SP4: Eu acredito que se tivesse uma plenária cheia e, muito 
representativa, eles não iriam deixar pessoas que não se 
cadastraram com antecedência, como era a regra do jogo, 
entrarem e se cadastrarem naquele momento e participar, ou 
não? Isso também é uma disputa política. 

SP4: Isso é uma negociação da política.  

SP6: São espaços que não são nada democráticos. 

Identificação das vozes 
presentes. Proponentes. 

SP4: Tinha a universidade representada aí cientificamente pela 
Educação do Campo, tinha esse rapaz não sei se é ele e mais 
outro, com a representatividade da sexualidade de gênero.  

SP5: [...] porque tinha um pastor lá, um vereador pastor, tudo 
que era questão de sexualidade ,de gênero [ele vetava]. 

SP6: Eu lembro que apenas os representantes legislativos da 
câmara é que questionaram as propostas 21 e 22. Mas os 
demais, alguns lógico, trouxeram discussões religiosas, sempre 
tem os conflitos iniciais assim. 

Participação do movimento 
negro 

SP4: [...] não tinha coletivo dos negros. 

SP5: mas não havia, por exemplo, no caso um grupo negro, com 
a discussão negra lá.  

SP6: Não tinha um coletivo que tratava da questão racial apesar 
de existir coletivos em Diamantina que trata essas questões. [...] 
Mas tem representantes de questões raciais em Diamantina e 
não foram convidados. [...] Porque não tinha nenhum outro 
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coletivo na verdade, assim, não tinha coletivo. 

Abordagem do tema da raça 
negra no contexto da 
discussão. 

SP4: De tentar mapear e colocar nomes específicos que tem 
dentro dessas questões raciais. Então quando eu me identifico 
com a comunidade quilombola, apanhadora de flores, eu to 
conseguindo dá nomes, eu to saindo de um termo genérico, 
etnias e raças e pensando que essa é a população que a gente 
quer atender.  

SP5: Mas eu me lembro que essa discussão sobre a história da 
cultura negra ela não surgiu em debate. 

SP5: A questão negra através da cultura afro-brasileira estava já 
mais ou menos contemplada em alguns itens. 

SP5: Gozado! Agora você falando, na sala, eu me lembro tinha 
um grupo de professoras, tinha mais o menino que fazia 
pedagogia, dois meninos que faziam pedagogia, a maioria eram 
negros e ninguém, ninguém trouxe isso [o tema da raça negra]. 

SP5: Talvez porque estivesse bem contemplado lá ou talvez 
porque as próprias pessoas que tivessem no dia porque muitos 
eram da comunidade negra, não se sentiram talvez, não se 
sentiram identificados nos pontos, ou não quis se manifestar a 
respeito. (Voltamos a questão da não identificação) 

SP5: Chama atenção o fato dessa discussão da cultura negra da 
identidade [negra], não ter aparecido, não ter ficado marcado.  
Entende? Ela passou. 

Ênfases da discussão 

 

SP4: Aqui também tinha a questão de gênero, mas quando foi 
para câmara, eles vetaram isso.  

SP4: E nessa história tudo que tinha de gênero, de sexo e 
sexualidade no texto [foi retirado]. Foi essa a orientação da 
câmera. Na negociação lá, para não vetar tudo e não causar 
mais problemas, eles negociaram foi tirar as palavras sexo, 
gênero e sexualidade, coisas assim que determinada linha da 
igreja lá não queria colocar. Inclusive, a sensação que eu tive 
era, que tinha uma orientação estratégica nacional para evitar 
que nos planos nacionais de educação entrassem essas 
terminologias.  

SP4: E como na câmera veio esse movimento intenso de um 
perfil religioso para vetar a inclusão da diversidade sexual e das 
relações de gênero, acabou que a discussão na câmara focou 
nisso. 

SP4: É basicamente aquilo que estava pegando naquele 
momento, era o texto da diversidade sexual, da educação 
sexual, de gênero e tudo isso! 

SP5: E teve uma discussão bastante grande com relação a 
diversidade sexual e essa foi a discussão que se estendeu a 
plenária. 

SP6: [...] a grande questão não era nem a questão racial, era a 
questão de diversidade de gênero e sexualidade. 

Fonte: DADOS OBTIDOS COM AS ENTREVISTAS REALIZADAS PELO AUTOR, 2016-2017. 
 

Nesta última categorização, partimos do entendimento que as políticas de 

currículo são locais onde se corporificam discursos.  Na asserção de Lopes (2006, p. 35) os 

discursos são “[...] base da produção de sentidos e significados para as políticas de currículo em 
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múltiplos contextos [...]”, entendemos que estes contextos de produção de conhecimento e cultura 

não são campos neutros.  Lopes avoluma esta discussão, ao admitir que o campo curricular se 

articula a processos sociais e político-econômicos mais amplos, incluído nesta pauta, analisar 

as relações entre Estado e políticas de currículo, o que envolve pensar as relações entre 

política e poder num processo que inclui múltiplas instituições e dinâmicas sociais. 

Sobre o entendimento do campo de produção das políticas de currículo, conforme 

a amostra do segmento II, encontramos uma conceituação que podemos traduzi-la, como jogo, 

disputa, negociação, conforme os indicadores: “[...] como era a regra do jogo [...]”; “Isso 

também é uma disputa política [...]”; “Isso é uma negociação da política [...]”. Estas 

concepções podem ser relacionadas às teorias pós-críticas de currículo, expressa por Silva 

(2014), cujo entendimento que se tem do currículo é de relação de poder.  

Na mesma direção, Macedo (2006), analisando a produção acadêmica no Brasil 

sobre o currículo destaca duas linhas de produção, currículo formal e currículo em ação – 

sendo que  os trabalhos sobre o currículo formal centram-se no estudo do controle da 

escolarização e os trabalhos sobre o currículo em ação concentram-se em torno da cultura 

produzida no seu local de aplicação, o que envolve pensar as práticas dos sujeitos do currículo 

– uma dicotomia que busca superar.  

A partir disso, Macedo (2006, p. 105) aponta para uma perspectiva de currículo 

cultural, isto é, o currículo como espaço-tempo, neste entendimento o currículo é “[...] uma 

prática cultural que envolve, ela mesma, a negociação de posições ambivalentes de controle e 

resistência”. Endereçando uma discussão que se associa ao pós-colonialismo, entendido como 

um processo cultural, que busca fixar no mundo a criação de significados, a partir de uma 

única forma que é considerada legítima. Embora, neste entendimento, o currículo seja um 

espaço ambivalente, não desconsidera as “[...] tentativas do poder colonial de aniquilação das 

culturas subalternas com seus procedimentos para marcar as diferenças [...]”, o que pode ser 

relacionado à proposição de Bhabha sobre os estereótipos como um fetiche 

Também no segmento II identificamos a afirmação do campo de produção das 

políticas públicas como “[...] espaços que não são nada democráticos [...]”, o que está 

associado a uma consideração em torno dos sujeitos envolvidos na elaboração do plano, isto 

é, das vozes que fizeram parte do debate, como veremos abaixo. Do segmento I, podemos 

apreciar a afirmação do Plano Municipal de Educação como um Plano de Estado, o que 

entendemos como uma leitura tecnicista, no sentido que se pensa um Plano de Educação 

como uma lei, que se faz notória por ser lei e, não, necessariamente, pelo conteúdo e 

resultados de aplicação. 
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Na parte da amostra sobre “identificação das vozes proponente no discurso”, 

conseguimos apontar, pelos indicativos semelhantes, a participação de representantes da 

Secretaria Municipal de Educação, Superintendência Regional de Ensino, Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Legislativo Municipal.  

Considerando que nenhum dos sujeitos das amostras tenha indicado durante a 

entrevista a participação de representantes de coletivos e de modo específico, coletivos 

negros, implicou nosso questionamento sobre a ausência destas vozes, a partir do qual 

obtivemos algumas informações. Com referência à participação de representantes de algum 

movimento negro, o segmento I aponta que essas vozes estiveram presentes na fase de 

elaboração do documento-base e das audiências públicas, o que foi assim expresso: “Então eu 

acredito que eles estavam presentes, porque eu creio que o tema [da raça negra] foi trazido por 

um representante deles”. Conquanto, o segmento II afirma que coletivos negros e/ou 

representantes do movimento negro, não estiveram presentes, “[...] mas não havia, por 

exemplo, no caso, um grupo negro, com a discussão negra lá [...]”, ainda que, como se 

observa o segmento II: “Mas tem representantes de questões raciais em Diamantina e não 

foram convidados [...]”. A ausência de representações de algum movimento negro é danosa 

para o evidenciamento da causa negra, ainda que a questão não seja uma causa de grupo, mas 

como asseveram Gonçalves e Silva (2000, p. 139) estes movimentos funcionam como 

instâncias educativas transformando estes espaços de discussão política, aumentando a 

capacidade da sociedade “[...] para combater a discriminação racial e criar mecanismos de 

valorização da raça negra”. 

Reportando aos documentos do processo de elaboração do Plano Municipal de 

Educação de Diamantina/MG e conseguimos verificar que estes movimentos não foram 

representados em nenhum dos momentos citados. No contexto de Diamantina, a elaboração 

de um Plano de Educação, sem ouvir essas vozes, é preocupante, pois a diversidade negra 

poderia ter definido diferentes aspectos do Plano. Como vimos, os movimentos negros, desde 

a década de 1920, têm efetuado um significativo trabalho de luta contra o racismo e formas de 

desigualdade social, a fim de desconstruir a imagem do negro como sujeito inferior. 

Frente a isso indagamos: que vozes estão representadas no texto político 

curricular? Santomé (2013) nos dá conhecimento para pensarmos sobre as vozes dos grupos 

sociais minoritários, que sofrem exclusão nos currículos quando parte do entendimento de que 

a escola, na perspectiva de uma sociedade democrática, tem por função desenvolver nos 

alunos e professores a capacidade de reconstrução reflexiva e crítica da realidade; o que se dá 
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pela inclusão de conteúdos culturais diversos, um projeto de currículo emancipador. Santomé 

(2013, p. 157) destaca as seguintes culturas marginalizadas pelo currículo escolar: 

[...] as culturas infantis, juvenis e da terceira idade; etnias minoritárias ou sem poder; 

o mundo feminino; a sexualidade lésbica e homossexual; a classe trabalhadora e o 

mundo das pessoas pobres; o mundo rural e litorâneo; as pessoas com deficiência 

física e/ ou psíquicas; as vozes do terceiro mundo. 

 

Consideramos a identidade racial negra como uma das culturas negadas pelo 

currículo, aferimos da partir na asserção de Santomé (2013) formas de ocorrência dessa 

negação. Podendo ser trivialização, com a superficialidade e banalidade no estudo dos grupos 

sociais negros; o trato souvenir, ou seja, ínfima presença da identidade racial negra no 

currículo; a estereotipagem, identificação do negro como sujeito primitivo, inferior 

degenerado, etc.; a tergiversação, ocultar ou deformar a história e a origem do negro para 

justificar a marginalidade. Um Plano Municipal de Educação é uma política de currículo, e 

essas formas de tratar os grupos minoritários podem ser identificados nessa investigação. 

Neste sentido, essa política de currículo tem  um caráter excludente da identidade 

racial negra. Não obstante, a necessidade de tratamento às questões de identidade racial requer 

uma releitura de conteúdo das políticas de currículo. Como salienta Silva (2014, p. 90) “[...] 

não haverá ‘justiça curricular’ [...] se o cânon curricular não for modificado para refletir as 

formas pelas quais a diferença é produzida por relações sociais de assimetria”.  

Com base nesse entendimento, partimos para uma reflexão mais estrita, isto é, em 

torno das políticas de identidade racial negra, cuja ênfase é sobre e em torno das políticas que 

configuram as demandas de direitos raciais particulares dos povos negros. O endereçamento 

tende a contribuir com a análise de um dos objetivos específicos da pesquisa, quando 

buscamos identificar como foi abordado o tema dos direitos raciais respectivos à população 

negra, na elaboração do Plano Decenal de Educação de Diamantina/MG. 

Tudo isto dito acima tem relação com as políticas de identidade racial, dado que 

os currículos, oriundos de políticas racistas, acabam por naturalizar os lugares que os sujeitos 

devem ocupar, lugares estes historicamente compostos por preconceitos e discriminação e que 

muitas vezes produzem o cerceamento de direitos que devem ser garantidos. Como acentua 

Bhabha (1998), o que se interroga não é simplesmente a imagem da pessoa, mas o lugar 

discursivo e disciplinar de onde as questões de identidade são estratégicas e 

institucionalmente colocadas. Os currículos têm como uma de suas características ser o lugar 

de construção, não só do conhecimento, mas também das identidades, dos valores, dos afetos. 

Ele contribui na construção do que os sujeitos são e se tornarão, como ensina Silva (2014). 



123 
 

Reproduz essa sociedade ao mesmo tempo em que é produzido por ela. Nesse espaço, 

relações de força e de poder são permanentemente negociadas.  

Corroborando com o quadro de disparidades, as referências à abordagem da 

identidade racial negra, o segmento I afirma que o tema fez parte das discussões e até que o 

“[...] eixo, redução das desigualdades sociais, ele que ficou mais na redução da desigualdade 

racial, num tratamento diferenciado [...]”, o que entra em conflito com as afirmações do 

segmento II: “Mas eu me lembro que essa discussão sobre a história da cultura negra ela não 

surgiu em debate”. No âmbito das políticas de currículo o tema da identidade racial negra 

associado às políticas de identidade, buscam denunciar “[...] a monoculturalidade dos 

currículos baseados numa cultura geral e oferecem alternativas baseadas no pertencimento dos 

sujeitos a um determinado grupo social” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 216). 

No Brasil, o conteúdo da identidade racial é inserido nos currículos a partir da 

implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, como Tema Transversal Pluralidade 

Cultural em 1996. Silva (2014a, p.102) aborda o problema da categorização da raça como 

tema transversal, sendo uma “[...] questão central de conhecimento poder e identidade”. Na 

prática os Temas Transversais são pouco abordados. Esse distanciamento entre o campo 

abstrato da política e sua acomodação dentro do processo de implementação pode ser melhor 

entendido, trazendo para a discussão o pensamento de Ball que acentua a relação entre a 

política texto e a prática, “[...] isso envolve identificar processos de resistência, acomodações, 

subterfúgios e conformismo dentro e entre as arenas da prática, e o delineamento de conflitos 

e disparidades entre os discursos nessas arenas” (MAINARDES (2006, p. 50). 

Recordamos o que nos ensinou Silva (2014a, p. 150) “[...] o currículo é lugar, 

espaço e território, o currículo é relação de poder [...]” desse modo o currículo pode assumir o 

discurso de qualquer voz que se fizer dominante, mas como verificamos, na esteira da 

história, as vozes subalternizadas ocasionalmente alcançam espaço, e o currículo tem se 

constituído uma ferramenta de opressão das identidades raciais minoritárias, comumente 

silenciadas. Assim, currículo como um texto político, tem significados que vão muito além 

daqueles aos quais as teorias tradicionais nos confirmaram. Contudo, o entendimento teórico a 

que chegamos sobre a identidade racial negra no âmbito do currículo, apresenta contexto, 

este, notoriamente, discriminatório.  

Apreendemos ainda dos relatos do segmento I, uma inclinação a considerar que o 

tema da raça negra foi contemplado, mas sem a ênfase: “[...] tratamento igualitário para todos, 

mesmas oportunidades, sem peso nenhum, eu acho que nem destaque para as raças [...], senão 

daqui a um tempo vamos ter que estar brigando pela igualdade de outras raças, eu acho que é 
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para todos [...]” e ainda a proposição de que “[...] a questão negra através da cultura afro-

brasileira estava já mais ou menos contemplada em alguns itens”. Disso inferimos um descaso 

com a causa negra, sobretudo, frente aos dados de desigualdades, o tema da identidade racial 

negra, carece ser tratado com importância, precisamos pagar uma dívida de mais de 300 anos 

de escravidão, é uma questão de justiça social, cultural e curricular.   

A análise realizada nos conduziu a outro conhecimento, refere-se ao conflito 

envolvendo o tema da diversidade de gênero, sexo e sexualidade. O que é atestado pelas 

proposições dos segmentos I e II respectivamente: “A questão que houve polêmica foi da 

diversidade de gênero [...]”; “[...] a grande questão não era nem a questão racial, era a questão 

de diversidade de gênero e sexualidade. As amostras evidenciam que o mote foi a matéria 

sobre a qual houve maiores divergências entre os representantes do legislativo municipal e os 

demais participantes na elaboração do Plano,  querela que se estendeu das audiências até a 

fase de aprovação do Plano. Vale ressaltar que na amostra do segmento II, há apontamentos 

que na negociação para aprovação do Plano o legislativo fez concessões desde que todos os 

tópicos referentes a gênero, sexo e sexualidade fossem retirados ou substituídos.   

Observamos, a partir dos relatos, que na elaboração do Plano Municipal de 

Educação de Diamantina/MG, se configurou como um campo político curricular de disputas, 

uma vez que o tema diversidade foi matéria de discussão, mas essas vozes não tiveram 

expressão para determinar as matizes da Lei nº 3.880/2015 que aprova o referido plano. 

Questão que inferimos da seguinte forma:  

“[...] toda relação hegemônica é, ao mesmo tempo, universal, contingente e 

reversível. O projeto democrático passa a ser, então, visto como uma 

negociação, uma relação de hegemonia que impede sua total realização. 

Cada posição assumida pelos sujeitos é um processo de tradução e de 

transferência de sentido que se dá num espaço-tempo presente, disjuntivo, 

multifacetado e ambivalente (Macedo, 2006, p. 110). 

  

As políticas de currículo são locais da ação pós-colonial, isto é, como ensina 

Macedo (2006) arenas de dominação colonial, onde se obrigam negociar o inegociável. 

Nestes locais os processos de resistência das diferentes identidades subalternizadas não são 

capazes de alcançar expressivas vitórias. Mas como observa Lopes (2004, p. 111) “[...] as 

políticas curriculares não se resumem apenas aos documentos escritos, mas incluem os 

processos de planejamento, vivenciados e reconstruídos em múltiplos espaços e por múltiplos 

sujeitos no corpo social da educação”. Essas afirmações nos possibilitam pensar outros 

possíveis desdobramentos desta questão que analisamos, para além das instâncias 

governamentais. 
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6 CONSIDERAÇÕES 

 

A realização dessa pesquisa cujo objetivo geral compreendeu investigar como a 

identidade racial negra foi incorporada no processo de elaboração do Plano Municipal de 

Educação de Diamantina/MG, visa contribuir com uma problematização da identidade racial 

negra no campo das políticas de currículo. 

Pela investigação realizada, assentimos que a revisão bibliográfica, trouxe um 

entendimento significativo da gênese do debate racial no Brasil, um contexto histórico onde 

sobrepuseram discursos de antropólogos culturais, adeptos do monogenismo e darwinistas 

sociais, vinculados ao poligenismo. Essas teorias, assimiladas no campo cientifico, foram 

bases para o desenvolvimento do projeto de uma história da nação atrelado ao objetivo de 

construção de uma identidade nacional. Observamos que, já na origem, a discussão racial 

brasileira assume um caráter excludente da raça negra, entendida como fator de degeneração 

racial e razão de um futuro incerto para o Brasil.  

A discussão protagonizada por cientistas do Direito e da Medicina, se 

encaminham por perspectivas diferentes. De um lado, os estudiosos do Direito entendem que 

a solução para o problema do negro na sociedade brasileira e da consequente mestiçagem era 

uma questão para a lei; por outro, os pesquisadores da Medicina, veem a questão como um 

problema de saúde pública, de saneamento racial. Mas o discurso é dinâmico, e neste contexto 

de desconstrução da identidade racial negra, sobretudo a partir das políticas de branqueamento 

arianista defendidas por Viana (1952), a ideia de um país mestiço, ganha corpo. Assim a 

discussão racial assumiu nova conformação, sobretudo com apologia à mestiçagem e o mito 

da democracia racial. cuja voz mais expressiva foi Freyre, entendimento que constatamos 

arraigado no atual campo de discussão político curricular. 

Tudo isso nos possibilitou entender a conjuntura atual do debate racial no Brasil, a 

forma como o negro é visto, bem como a forma como o negro se vê, resulta em parte, destes 

paradigmas. E mais, o tratamento às questões raciais negras, encontram seus maiores desafios 

em se firmarem, pela falsa ideia de que no Brasil as raças vivem em harmonia, pois aqui se 

estabeleceria uma democracia racial. Tal entendimento, desconstruímos pelas constatações de 

desigualdades entre negros e brancos, um marco de divisão, segregação, marginalização e 

morte. Compreendemos que, no Brasil, a sociedade se divide entre negros e brancos, 

fronteiras históricas do colonialismo europeu que se firmaram nos vários contextos sociais, 

através de subterfúgios racistas de negação e invisibilização que tendem a enfraquecer os 

discursos por igualdade.  
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Outro ponto fundamental foi o reconhecimento do campo de produção curricular 

como um destes locais onde se perpetua o paradigma de superioridade da identidade do 

homem branco. Constatamos que o currículo tem assumido historicamente as vozes dos que 

ocupam os locais do colonizador. Todavia, não consideramos a ideia de que algumas vozes 

sejam dominantes o tempo todo. 

Nesse ponto, afirmamos o Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG 

como uma política de currículo. Entrando assim no debate político nacional, alcançamos um 

conhecimento do campo que constituiu os precedentes históricos deste Plano Municipal de 

Educação de Diamantina/MG. O que, já nos possibilitou perceber, o quão marginalizantes são 

as políticas curriculares. No parêntese histórico observado, 1930-2015, sobre o planejamento 

educacional no Brasil, verificamos que a questão racial ganha corpo apenas com a sanção da 

Lei 10.639/2003, importante instrumento no campo de produção das políticas de currículo, 

esta lei favorece o debate da identidade racial negra. 

Para efetuarmos algumas considerações sobre a análise documental, avaliamos 

que o esse estudo oportunizou entender que o tema da identidade racial negra aparece no 

documento pela menção da Lei 10.639/2003, um elemento significativo pela importância já 

exposta deste dispositivo. No entanto, inferimos que a referência feita a esta lei cumpre 

apenas uma obrigatoriedade legal, mas que está distante do real valor devido à causa negra. 

Ainda, numa comparação entre a redação do texto da meta 22 dada pelo Projeto de Lei nº 

08/2015 e a Lei nº 3.880/2015, comprovada pela análise da Emenda Modificativa nº 1 emitida 

pelo legislativo, que dá uma nova redação a meta 22, verificamos que algumas referências à 

questão racial negra foram suprimidas o que consideramos uma perda para esta abordagem já 

tratada com superficialidade no primeiro texto.  

Na categorização das amostras dos relatos coletados através das entrevistas, na 

análise conceitual em torno da raça, sob o encontramento das perspectivas de raça, identidade 

racial, população negra e cultura negra, constituiu um dado fundamental para efetuarmos as 

demais inferências, uma vez que julgamos, que tais entendimentos, ou até ausência deles, 

podem definir aspectos do campo de produção curricular. A identidade racial negra, 

apreendida como um local discursivo e por isso subjetivo, agrega a análise um possível 

conjunto de aspectos variáveis, logo, a negritude não possui uma homogeneidade interior. 

Como acentua Sartre (1960, p. 143): “[...] a raça transmutou-se em historicidade, o presente 

negro explode e se temporaliza, a Negritude insere-se com seu passado e seu porvir na 

História Universal, não é mais um estado nem sequer uma atitude existencial, é um devir, [...] 

uma paciente construção, um futuro”. 
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Hall (2003), ao que nos ajudou a compreender a identidade racial negra pela ideia 

do significante negro, nos levou a questionar quem é o negro desta política de currículo? Qual 

a identidade que o veste? Recordamos que na definição de raça, a associação à cor de pele é 

um aspecto importante para considerar uma discussão em torno da identidade racial negra, a 

cor da pele é um significante negro, ainda que a negritude não se restrinja a ela.  Neste campo 

de disputa o negro é o sujeito histórico da colonial escravidão. Integrante de uma população 

presente no contexto social, mas que ainda não é tomada como parte dela. Sua identidade por 

sua vez, encontra-se arraigada de aspectos inferiorizados, reminiscências do debate racial 

brasileiro ensejado nos fins do século XIX. Neste sentido, toda ordem de empoderamento 

racial, precisa antes subverter a própria negação para alcançar visibilidade. 

Esta análise está relacionada à categorização dos pressupostos de desigualdade, a 

partir da consideração da desigualdade racial, racismo, miscigenação, inferiorização e 

negação da identidade racial negra, quando questionamos sobre os locais sociais ocupados 

pelos negros em comparação aos brancos. A análise permitiu constatar que em ambos os 

segmentos evidenciou-se uma sociedade onde os negros encontram-se numa conjuntura 

desigual. Recordamos que o processo de abolição do escravismo negro no Brasil, não foi 

acompanhado de políticas sociais que permitissem a inserção desta classe na sociedade. Os 

dados estatísticos nacionais foram comprobatórios, há muitas desigualdades que precisam ser 

superadas.  

Sentimos, contudo, a ausência de informações demográficas do contexto local de 

Diamantina/MG, na elaboração do Plano. Para uma maior efetividade da letra desta política 

de currículo, precisariam ter localizado os sujeitos negros nesta cena social, que a priori, 

acreditamos, ser similares ou até mais graves, pela concentração diaspórica do passado, aos 

locais de desigualdade ocupados pelos negros no contexto nacional. Este entendimento 

deveria apontar para uma abordagem diferenciada das questões raciais no Plano Municipal de 

Educação de Diamantina/MG, o que não ocorre. 

Na categorização das políticas raciais reparatórias, sob a alusão às políticas 

afirmativas, políticas específicas, Leis 10.639/2003 e 12.288/2010 e direitos raciais. Um 

acentuado apagamento dessas referências no debate do Plano. Tais políticas de identidade, 

deveriam estar associadas aos dados de desigualdades. Entendemos que a identidade racial 

negra no contexto de elaboração do Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG, 

experimentou o racismo pela negação e, sobretudo, pela invisibilização da causa negra. As 

políticas de identidade racial negra deveriam incorporar a discussão, acentuar o debate e 
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determinar em muito os rumos da discussão e do texto final, todavia, a superficialidade de 

como foram tomadas, tende a impossibilitar mudanças. 

Na categorização dos assentos aos aspectos locais do município de 

Diamantina/MG, sendo menção à história do negro, a cultura negra e dados demográficos, 

verificamos o quanto a história e a cultura negra são subalternizadas, inclusive no campo 

analisado. O que tende a estabelecer uma hegemonia do patrimônio branco como única matriz 

histórica e cultural brasileira. 

Na categorização dos conteúdos do discurso, a partir da compreensão do plano de 

elaboração das políticas de currículo, da identificação das vozes, da participação do 

movimento negro, abordagem do tema racial negro, e ênfases da discussão, julgamos ter 

alcançado importante conhecimento. O campo de elaboração do Plano Municipal de 

Diamantina/MG se constituiu um campo disputas pós-critico, o que é analisamos por o tema 

da diversidade ter ocupado o centro do debate, referência à discussão de gênero, sexo e 

sexualidade tornada à questão mais conflituosa, o que nos leva a questionar, de quais disputas 

falamos? Fazemos referência às disputas pós-colonialistas, sobretudo ao imperativo do 

homem, branco, cristão, como foi possível identificar. 

Entendemos um campo de disputas constituído por poucas vozes, marcado pela 

ausência de forças negras, sejam elas de sujeitos negros ou brancos, o que nos leva a destacar 

a ausência de representação do movimento negro, ainda que não consideremos, como já dito, 

que a causa negra se restrinja a um grupo, mas, a identificação dos sujeitos pertencentes a 

população negra, com seus discursos, tende a fortalecer o debate. E, mesmo as vozes 

minoritárias que estiveram presente, não alcançaram força para definir e ou determinar os 

resultados da discussão. Ressaltamos a presença de um pastor vindo de Belo Horizonte/MG, 

estranho ao local, aos sujeitos de direito e as causas particulares da discussão, ter sucumbido 

as vozes minoritárias que de fato deveriam ter sido ouvidas. O que nos leva a perceber como 

postulados fundamentalistas persistem no seio de um estado laico.  

No Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG, a identidade racial negra, 

teve um tratamento superficial, e pelo que foi possível apreender, o tema da identidade racial 

negra foi excluso pelas reminiscências do colonialismo. Por essa via, as diferenças raciais 

podem ser tomadas como essenciais e se constituírem em fatores de desigualdades.  

Sobre o negro em contextos estruturais do colonialismo, Sartre (1960, p.111) 

assevera: “E, posto que o oprimem em sua raça, e por causa dela, é de sua raça, antes de tudo, 

que lhe cumpre tomar consciência.  E ainda, nos ajuda a considerar: “O negro não pode negar 

que seja negro, não pode negar que seja negro ou reclamar para si esta abstrata humanidade 
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[...], este racismo anti-racista é o único caminho capaz de levar a abolição das diferenças de 

raças” (SARTRE, 1960, p.111). Mas como formar uma identidade racial negra num currículo 

– num espaço-tempo – onde o negro é subalternizado, escravizado? Nós temos uma memória 

de escravidão perpetuada nos currículos, que provoca uma subtração da identidade racial 

negra. Assim, a discussão não se encerra, ao nosso ver, essa pesquisa abre mais uma porta.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa intitulada: “Identidade 

racial negra nas políticas de currículo: tensões e desafios no processo de elaboração do Plano 

Municipal de Educação de Diamantina/MG”, em vista de contribuir com informações sobre o 

processo de elaboração do Plano, dado que (especificar a participação). A pesquisa em 

questão será desenvolvida pelo mestrando e pesquisador Vanderson Ely Meira, sob a 

orientação da Profª. Drª. Regina Célia do Couto, do Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGEd) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM. 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, 

você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para 

sua relação com o pesquisador, com a Prefeitura Municipal de Diamantina/MG ou com a 

UFVJM. 

O objetivo central desta pesquisa é investigar como a identidade racial negra foi 

incorporada no processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG. 

E os objetivos específicos são assim expressos: Analisar quais discursos de cultura faz-se 

presentes no processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG; 

Analisar como a identidade racial negra foi traduzida pelos diversos grupos sociais que 

participaram do processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG; 

Identificar como foi abordado o tema dos direitos raciais respectivos à população negra, na 

elaboração do Plano Decenal de Educação de Diamantina/MG. 

Caso você aceite o convite, será submetido aos seguintes procedimentos: 

entrevista semiestruturada com o uso de gravados de voz e anotação de impressões. O tempo 

previsto para a sua participação é de aproximadamente duas horas. As perguntas referem-se 

ao processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG. 

O risco relacionado com sua participação é mínimo, ou seja, pode ou não ocorrer 

no momento da entrevista algum constrangimento em responder a uma determinada pergunta. 

No intuito de evitar tal situação, você poderá, a qualquer momento, optar em não responder 

à(s) pergunta(s) ou solicitar o fim da entrevista durante a sua realização. 

Como benefício, a presente pesquisa tem o intuito de trazer elementos concretos 

que possibilitarão discussões sobre a abordagem da identidade racial negra nas políticas de 

currículo.  

Os resultados e análise desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, 

congressos e similares, bem como utilizados em pesquisas futuras, entretanto os dados e 
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informações pessoais obtidos por meio da sua participação serão confidenciais e sigilosos, não 

possibilitando sua identificação. 

A sua participação será voluntária, ou seja, não haverá remuneração com sua 

participação, bem como a de todas as partes envolvidas. Não está previsto indenização por sua 

participação, mas em qualquer momento se você sofrer algum dano, comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e 

benefícios da mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados 

da pesquisa, a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 

Nome do sujeito da pesquisa: ___________________________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________________________________ 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

1. Como você se identifica no quesito raça-cor? 

2. Fale para nós sobre o processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de 

Diamantina/MG? 

3. Quais autores foram envolvidos – sujeitos, coletivos, instituições na elaboração do 

Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG? Como ocorreram estas participações? 

4. Qual (ais) aspecto (s) você considera mais importante (s) no Plano Municipal de 

Educação de Diamantina/MG? 

5. Na elaboração do Plano Municipal de Educação foram observadas as características 

histórico-culturais de Diamantina? Caso positivo, quais? 

6. Na elaboração do Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG foram 

considerados os dados demográficos da cidade (IBGE)? 

7. O que representou para você o Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG em 

aspectos culturais, sociais, históricos de Diamantina/MG? 

8. O que o Plano Municipal de Educação de Diamantina/MG quer alcançar em termos de 

inclusão da identidade racial negra? Quais são os seus objetivos? 

9. Como foram traduzidas as questões raciais no Plano Municipal de Educação 

Diamantina/MG? 

10. Como foram abordadas as Leis 10.639/2003 e a Lei 12.288/2010?  
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ANEXO A – ORGANIZAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014-2024 

 

• Diretrizes para a superação das desigualdades educacionais 

I – Erradicação do analfabetismo. 

II – Universalização do atendimento escolar. 

III – Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de discriminação. 

Metas: de 1 a 5; 9; 11 e 12; 14. 

• Diretrizes para a promoção da qualidade educacional 

IV – Melhoria da qualidade da educação. 

V – Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em 

que se fundamenta a sociedade. 

Metas: 6 e 7; 10; 13. 

• Diretrizes para a valorização dos(as) profissionais da educação 

IX – Valorização dos(as) profissionais da educação. 

Metas: 15 a 18. 

• Diretrizes para a promoção da democracia e dos direitos humanos 

VI – Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. 

VII – Promoção humanística, cientifica, cultural e tecnológica do País. 

X – Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental. 

Metas: 8 e 19. 

• Diretrizes para o financiamento da educação 

VIII – Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do Produto Interno Bruto (PIB), que assegure atendimento às necessidades de 

expansão, com padrão de qualidade e equidade. 

Meta: 20. 

O documento, ainda classificou as 20 metas do Plano, em quatro grupos principais, conforme 

seu foco de atuação: 

• Metas estruturantes para a garantia do direito à educação básica com qualidade: Meta 

1, Meta 2, Meta 3, Meta 5, Meta 6, Meta 7, Meta 9, Meta 10, Meta 11.  

• Metas voltadas à redução das desigualdades e à valorização da diversidade: Meta 4 e 

Meta 8. 
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• Metas para a valorização dos profissionais da educação: Meta 15, Meta 16, Meta 17 e 

Meta 18.  

• Metas referentes ao ensino superior: Meta 12, Meta 13 e Meta 14. 
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ANEXO B – META 22 – REDAÇÃO: GRUPO DE DISCUSSÃO E AUDIÊNCIAS 

PÚBLICAS: PROJETO DE LEI Nº 08/2015. 

 

META 22: Desenvolver nos próximos 05 (cinco anos) políticas e programas educacionais, de 

forma intersetorial, que visem à implementação do PNE, em articulação com o Plano 

Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História da Cultura Afro-brasileira e Africana, o 

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o Plano Decenal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, o Plano de Políticas para as Mulheres, o Plano Nacional de Promoção da 

Cidadania e Direitos Humanos LGBT e a Lei nº 9795/99 – Lei da Política Nacional de 

Educação Ambiental e Programa Nacional de Educação Ambiental (Pronea), Estatuto da 

Igualdade Racial. Parecer da Plenária: Aprovada sem ressalvas.  

ESTRATÉGIAS: 

22.1) Inserir e implementar na política de valorização e formação dos(as) profissionais da 

educação e da comunidade escolar , a discussão de raça, etnia, gênero e diversidade sexual, na 

perspectiva dos direitos humanos, adotando práticas de superação do racismo, machismo, 

sexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia e contribuindo para a efetivação de uma educação 

antirracista, laica e não homo/lesbo/transfóbica. Parecer da Plenária: Aprovada sem 

ressalvas. 

22.2) Garantir políticas educacionais e recursos públicos para cumprir os dispositivos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o atendimento protetivo de crianças e de 

adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, em situação de vulnerabilidade ou risco, 

com sua inclusão no processo educativo, através de medidas educacionais, de saúde e 

judiciais, extensivas às famílias. Parecer da Plenária: Aprovada sem ressalvas.  

22.3) Desenvolver e consolidar, em parcerias com instituições públicas e privadas, políticas 

de produção e disseminação de materiais pedagógicos para as bibliotecas da educação básica 

que promovem a igualdade racial, de gênero, por orientação sexual e identidade de gênero, 

direitos reprodutivos, a inclusão das pessoas com deficiência, a educação ambiental e que 

também contemplem a realidade dos povos do campo, dos indígenas, dos quilombolas, dos 

ciganos e da educação ao longo da vida, respeitando e valorizando as especificidades da 

juventude e dos adultos e idosos, garantindo a acessibilidade. Parecer da Plenária: Aprovada 

sem ressalvas. 
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ANEXO C – META 22: REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 3.880/2015.  

 

META 22: Desenvolver, nos próximos 05 (cinco anos), políticas e programas educacionais, 

de forma intersetorial, que visem à implementação do PNE, em articulação com o Plano 

Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História da Cultura Afro-brasileira e Africana, o 

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o Plano Decenal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, o Plano de Políticas para as Mulheres, e a Lei nº 9795/99 – Lei da Política 

Nacional de Educação Ambiental e Programa Nacional de Educação Ambiental (Pronea), 

Estatuto da Igualdade Racial. 

ESTRATÉGIAS: 

22.1) inserir e implementar na política de valorização e formação dos (as) profissionais da 

educação e da comunidade escolar, instrumentos que irão garantir o conhecimento necessário 

e suficiente para promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, 

diversidade sexual e quaisquer outras formas de discriminação, na perspectiva dos direitos 

humanos;  

22.2) garantir políticas educacionais e recursos públicos para cumprir os dispositivos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o atendimento protetivo de crianças e de 

adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, em situação de vulnerabilidade ou risco, 

com sua inclusão no processo educativo, através de medidas educacionais, de saúde e 

judiciais, extensivas às famílias;  

22.3) desenvolver e consolidar, em parcerias com instituições públicas e privadas, políticas de 

produção e disseminação de materiais pedagógicos para as bibliotecas da educação básica que 

promovem a inclusão de pessoas com deficiência, a educação ambiental e que também 

contemplem a realidade dos povos do campo, dos quilombolas, dos ciganos, garimpeiros, 

indígenas e da educação ao longo da vida, respeitando e valorizando as especificidades da 

juventude, dos adultos e dos idosos, garantindo a acessibilidade; 

22.4) desenvolver e consolidar, em parcerias com instituições públicas e privadas, políticas de 

produção e disseminação de materiais pedagógicos para as bibliotecas da educação básica que 

promovem a igualdade entre todos sem distinção de qualquer natureza nos termos do artigo 5º 

da Constituição da República Federativa do Brasil, ouvido o Ministério Público, o Conselho 

Escolar e aprovação pela Câmara Municipal através de Resolução Legislativa. 


