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EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO VESTIBULAR: 

UMA DISCUSSÃO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
Resumo: Superar as desigualdades sociais no Brasil é um desafio 
que requer enfrentar a questão racial. O campo educacional 
configura-se como lócus promotor do debate sobre promoção da 
igualdade racial e potencializador de relações não-racistas. Nesse 
contexto, destacamos o conjunto de dispositivos legais a partir da 
alteração da LDB/1996 que instituiu o ensino obrigatório de história 
da África e cultura afro-brasileira no currículo escolar, com a lei 
10.639/2003, o Parecer do CNE/CP 03/2004, que aprovou as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana, e a Resolução CNE/CP 01/2004, que detalha os direitos e 
as obrigações dos entes federados para a sua implementação. 
Procuramos analisar a constituição desse marco legal a partir das 
discussões sobre políticas públicas no Brasil, destacando o 
entrelaçamento da política para promoção da igualdade racial e 
política de educação. Com o foco na fase de implementação, 
apontamos o vestibular como um indutor da inclusão dos conteúdos 
no currículo escolar e sugerimos que a investigação das provas 
pode indicar elementos para a avaliação dessa etapa. 
Palavras-chave: Políticas públicas; educação étnico-racial; 
vestibular. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao falarmos sobre políticas públicas, estamos circunscrevendo um 

campo de conhecimento que envolve os estudos sobre a atuação do Estado, 

ou mais especificamente do governo. É pressuposto desses estudos a relação 

dialógica entre Estado e sociedade, constituídos pela complexidade do mundo 

moderno, e fica evidente sua discussão no âmbito da democracia. Dessa 

maneira, pensar em políticas públicas requer compreender a complexidade das 

relações entre o Estado e os diferentes segmentos sociais (instituições, grupos 

de interesses, mídia, etc.), uma vez que há embates em torno de idéias e 

interesses, mas também possibilidade de cooperação entre o governo e outros 

grupos sociais. (SOUZA, 2006) 

Nessa relação entre sociedade e Estado, a discussão sobre política 

pública aparece com as transformações do mundo no capitalismo. O 

liberalismo econômico de Adam Smith pregava que “o mercado era o meio 

superior para abolição das classes, da desigualdade e do privilégio”, 



entendendo que “a intervenção do Estado só asfixiaria o processo igualizador 

do comércio competitivo e criaria monopólios, protecionismo e ineficiência: o 

Estado sustenta a classe; o mercado tem a potencialidade de destruir a 

sociedade de classes” (SPINIG-ANDERSEN, 1991, pp. 85-86). 

Karl Marx, por sua vez, revela que as relações entre Estado e 

sociedade pautadas na infraestrutura econômica capitalista conformam a 

diferença de classes de modo que, para a eliminação das desigualdades “a 

revolução social não pode[ria] simplesmente se apropriar dele[o Estado]; 

deve[ria] antes de tudo destruí-lo” (PERISSINOTTO e CODATO, 2010, p. 46). 

Segundo Esping-Andersen (1991, p.88), “a economia política marxista não 

abominava só os efeitos atomizantes do mercado, atacava também a 

convicção liberal de que os mercados garantem a igualdade”. E acrescenta: 

 
A acumulação de capital despoja o povo da propriedade, o 
resultado final será divisões de classe cada vez mais 
profundas. E como estas geram conflitos mais intensos, o 
Estado liberal será forçado a renunciar a seus ideais de 
liberdade e neutralidade e chegar à defesa das classes 
proprietárias. Para o marxismo, este é o fundamento da 
dominação de classe. (ESPING-ANDERSEN, 1991, pp. 88). 

 
Interpretando as análises de Marx sobre o Estado em O 18 de 

brumário de Luis Bonaparte, Perissinotto e Codato (2010, pp.37-38) apontam 

que “o Estado cumpre a função de garantir a ordem material da sociedade 

burguesa sem que para tanto precise ser controlado, dirigido e operado 

diretamente pelos membros da classe burguesa”, ou seja, garante a 

reprodução da ordem social capitalista e nisso reside o caráter de classe do 

Estado. No entanto, isso não significa atender exclusivamente aos interesses 

da burguesia, mas sendo resultado de um processo político, é preciso ponderar 

que “a dinâmica política poderia produzir efeitos inesperados que, por sua vez, 

afetariam a capacidade do Estado e de seus agentes reproduzir a ordem 

social.” (Id., 2010, p. 39). 

A partir desse ponto os autores nos remetem à autonomia relativa do 

Estado frente aos interesses dos diversos segmentos da sociedade. Celina 

Souza (2006), de acordo com isso, reforça que 

 
No processo de definição de políticas públicas, sociedades e 
Estados complexos como os constituídos no mundo moderno 



estão mais próximos da perspectiva teórica daqueles que 
defendem que existe uma “autonomia relativa do Estado”, o 
que faz com que o mesmo tenha um espaço próprio de 
atuação, embora permeável a influências externas e internas 
(Evans, Rueschmeyer e Skocpol, 1985). Essa autonomia 
relativa gera determinadas capacidades, as quais, por sua vez, 
criam as condições para a implementação de objetivos de 
políticas públicas. A margem dessa “autonomia” e o 
desenvolvimento dessas “capacidades” dependem, 
obviamente, de muitos fatores e dos diferentes momentos 
históricos de cada país. (SOUZA, 2006, p.27) 

 
Nesse contexto, a discussão sobre o Welfare State ganha espaço e 

o debate sobre a democracia reforça o jogo político em que as políticas 

públicas estão inseridas. Podemos concordar com a teoria marxista do Estado 

capitalista, na qual o Estado “embora esteja „separado da sociedade civil‟, ele 

também depende, para subsistir, dos recursos materiais produzidos pela ordem 

social burguesa”(PERISSINOTTO e CODATO, 2010, p. 46). Porém com a 

ênfase dada na produção material, ou seja, na infraestrutura econômica da 

sociedade, como introduzir reflexões sobre relações raciais por essa 

perspectiva? A discriminação racial deixaria de existir, acabando com a 

diferença de classes? Marcelo Paixão (2006) indica elementos para reflexão no 

contexto brasileiro contemporâneo: 

 
[...] se é verdade que o cenário de pronunciadas desigualdades 
e intensiva pobreza afeta milhões de brasileiros e brasileiras, 
cabe salientar que esse impacto atinge os diferentes 
segmentos de forma desproporcional, fazendo com que 
diversas mazelas sociais concentrem-se sobre as mulheres, 
bem como sobre certos grupos raciais e étnicos, sobre certas 
faixas etárias e sobre determinadas regiões do país (PAIXÃO, 
2006, p.11). 

 
Alba Zaluar (1997), por sua vez, acrescenta que “quando as 

discriminações raciais combinam-se com as discriminações contra o pobre, 

tem-se as mais claras situações de exclusão em diversos setores, por variados 

processos”. Zaluar, refletindo sobre dilemas teóricos a respeito de exclusão e 

políticas públicas, destaca que os autores da linha francesa entendem que para 

pensar políticas públicas é necessário considerar os processos que levam à 

exclusão: 

 
Os autores da linha teórica francesa dedicados à questão 
social dos dias de hoje concordam em que, para se pensar 



sobre a injustiça social, temos de considerar não mais os 
pequenos grupos, mas as sociedades nacionais na sua relação 
com Estados nacionais. A exclusão como manifestação de 
injustiça (distributiva) se revela quando pessoas são 
sistematicamente excluídas dos serviços, benesses e garantias 
oferecidos ou assegurados pelo Estado, pensados, em geral, 
como direitos de cidadania. Outros acentuam que, mesmo 
assim, teríamos quadros, níveis e graus de exclusão bastante 
diferenciados. Seria preciso, pois, conhecer os processos que 
levam à exclusão e o conteúdo particular das diversas 
exclusões para se ter um entendimento mais verdadeiro e 
menos retórico da exclusão. (ZALUAR, 1997, p. 3) 

 
É reconhecendo, portanto, a dimensão da discriminação racial na 

constituição da hierarquia social, o que implica de forma prática na incidência 

dos piores indicadores de injustiças sociais na população negra no Brasil, que 

entra em cena a política para promoção da igualdade racial. Nesse debate 

sobre políticas públicas, nosso foco se incidirá sobre a política de educação 

voltada para a promoção da igualdade racial: a Educação para as Relações 

Étnico-Raciais. 

Nosso intuito será demonstrar a constituição dessa política como 

fruto do debate público, promovido principalmente pelos movimentos sociais, 

especialmente o Movimento Negro e como a pressão de organismos internos e 

externos ganham espaço na agenda pública no Brasil no fim do século XX, 

mas somente no XXI vai se configurar numa política mais consistente. A partir 

disso e das discussões sobre o ciclo de uma política pública – que contempla 

minimamente as fases de elaboração, implementação, avaliação e 

acompanhamento - ressaltamos a necessidade do acompanhamento da 

implementação da política de Educação para as Relações Étnico-Raciais e 

sugerimos uma avaliação por meio da investigação das provas de vestibular. 

 

O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO MARCO LEGAL 

 

O marco legal que estabelece uma política voltada para promoção 

da igualdade racial no âmbito da educação se dá pela lei 10639/2003, que 

alterou a LDB/19961 instituindo o ensino obrigatório de história da África e 

cultura afro-brasileira no currículo escolar, sendo regulamentada pelo Parecer 

                                                           
1
 A Lei de Diretrizes e Bases de 1996 sofreu nova alteração no artigo 26-A em dez de março de 2008, 

pela lei 11.645 que incorporou também o ensino obrigatório de história e cultura indígena. 



do CNE/CP 03/2004, que aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana, e a Resolução CNE/CP 01/2004, que detalha os 

direitos e as obrigações dos entes federados para a sua implementação. 

Para chegar a esses dispositivos legais, houve longo processo de 

reivindicações sociais, protagonizadas especialmente pelo movimento negro, 

até que o tema da igualdade racial entrasse na agenda do governo. Marcus 

André Melo (1998, p. 11), buscando “identificar a evolução da agenda pública 

do Brasil moderno”, aponta como a Constituição de 1988 é uma marco da 

inflexão na abordagem sobre políticas públicas nos anos 1980, cujo caráter de 

participação foi a marca daquele momento: 

 
A valorização da democracia substantiva nos anos 80 
significaram [sic] uma redefinição dos critérios de avaliação da 
política social. Introduzida na agenda pública como princípio 
democrático, a participação se tornou também um pré-requisito 
necessário para o aperfeiçoamento do modus operandi das 
políticas, para torná-las mais eficientes. Essas questões 
constituíram o pano de fundo do intenso debate que se 
desenrolou no período da Constituinte da Nova República, e 
que buscava definir uma reforma compreensiva das políticas 
públicas de natureza social. (MELO, 1998, pp. 19-20) 

 
Apesar da efervescência participativa da sociedade na definição dos 

novos rumos para o país e da forte presença dos movimentos sociais, incluindo 

o movimento negro naquele momento, o tema das relações raciais na agenda 

pública somente aparece a partir da segunda metade dos anos 90, por ocasião 

da Marcha Zumbi dos Palmares, ocorrida em 20 de novembro de 1995, durante 

o governo de Fernando Henrique Cardoso: 

 
30 mil militantes da causa antirracista marcharam em Brasília e 
se encontraram, naquele mesmo dia, com o Presidente 
entregando-lhe documento exigindo políticas públicas para a 
população negra. Nos oito anos seguintes algumas iniciativas 
foram realizadas, como a criação de conselhos e grupos de 
trabalho com a participação da sociedade civil e a adoção de 
ações afirmativas em ministérios e agências governamentais. 
Os anos do governo Fernando Henrique inauguraram um 
campo específico das políticas públicas: a promoção da 
igualdade racial, definitivamente pondo fim à “invisibilidade” dos 
negros e negras para o Estado Brasileiro. (PAULA, 2011, p. 61) 

 



Segundo Marilene de Paula (2011), o início do século XXI foi 

marcado pelo debate internacional sobre o combate ao racismo, pela 

conferência da ONU realizada em Durban em 2001, o que gerou uma pressão 

sobre o governo brasileiro na medida em que passou a ser notória 

mundialmente a existência de racismo no Brasil. 

 
O governo brasileiro naquela ocasião sofria uma pressão 
internacional, produto das articulações da rede de contato do 
movimento social negro que desde o fim da década de 1980 
tornava possível a presença de lideranças em vários fóruns 
internacionais, desmistificando a visão de que no Brasil não 
haveria racismo e sim, a convivência harmônica entre os 
grupos raciais. (...) De fato, os brasileiros se tornariam o centro 
das atenções nos debates durante a Conferência. A defesa das 
ações afirmativas se tornou o carro-chefe das reivindicações do 
movimento social negro, apesar das resistências ideológicas e 
políticas. Quando analisamos as medidas implementadas pelo 
governo Fernando Henrique percebemos que as mais 
emblemáticas foram realizadas no período de preparação ou 
pós-Durban. (PAULA, 2011, p. 62) 

 
Se por um lado, as reivindicações do movimento negro no Brasil 

emergem no governo FHC, ganhando visibilidade e entrando na agenda 

pública, as ações tomadas naquele momento são questionáveis quanto ao 

efetivo enfrentamento do problema. É o que mostra o trabalho de Sales 

Augusto dos Santos (2014), ao analisar a criação dos grupos de trabalhos para 

promoção da igualdade racial: 

 
A criação desses grupos de trabalho no governo FHC, entre 
outros fatores, possibilitou o início da discussão sobre a 
questão racial no interior da estrutura burocrático-administrativa 
brasileira (ministérios, autarquias, fundações, universidades, 
entre outros) e, consequentemente, sobre as desigualdades 
raciais brasileiras, bem como um incipiente debate acerca da 
necessidade de políticas públicas para acabar com essas 
desigualdades ou minimizá-las. Todavia, apesar de realizar 
algumas mudanças em termos de discurso e de legislação 
antirracismo, bem como de passar de uma posição de “política 
de não ter política” para uma de “política de ter política” no 
campo das relações raciais, conforme Silva (2001), o governo 
FHC ficou mais para o plano simbólico do que para o plano das 
mudanças concretas, uma vez que esta “política de ter política” 
para a inclusão dos negros em áreas de prestígio e poder foi 
mais protocolar e formal do que substantiva, visto que o 
governo desse presidente não apresentou, menos ainda 
aprovou, no Congresso Nacional brasileiro, nenhuma política 
de promoção da igualdade racial (...). (SANTOS, 2014, p. 93) 

 



Esse quadro pode ser pensado pela perspectiva de Brasilio Salum Jr 

(1999) ao analisar a atuação do primeiro governo FHC e sua escolha pelo 

neoliberalismo como eixo da política macroeconômica. A hipótese do autor é a 

de que “a manutenção do fundamentalismo neoliberal foi interpretado pela 

Presidência da República como um meio decisivo para assegurar o necessário 

controle sobre o sistema político” (SALUM JR, 1999, p. 40). Para isso, o 

presidente atuou nas arenas político-institucional e de influência, cuja “posição 

dominante do governo e do presidente foi sempre alicerçada na simpatia da 

grande maioria da população”(Id., p. 42). Já na arena coercitiva, a oposição 

ficou desmobilizada pela relevância da simpatia popular ao governo, conforme 

o seguinte trecho em que o autor se apóia no trabalho de Francisco de Oliveira: 

 
A propósito da arena coercitiva, cabem duas pequenas mas 
importantes digressões. Em primeiro lugar, o governo 
Fernando Henrique não fez esforço para obter a contribuição 
positiva de organizações societárias para a execução de seu 
programa. Quer dizer, não apenas procurou desmobilizar a 
oposição mas desprezou a mobilização social em seu favor. 
Quase sempre procurou aprisionar a política nas arenas 
institucional e de influência, isolando a política da sociedade 
organizada (cf. Oliveira, 1996, p. 59-60; p. 69). (SALUM JR, 
1999, p.43) 

 
Essas questões são apresentadas por Ana Paula Paes de Paula 

(2005) ao tratar dos modelos de administração pública, atribuindo ao governo 

FHC o modelo gerencialista. Ao descrever o mecanismo que se pretendia 

permitir a participação social na visão do ministro Bresser-Pereira, a autora 

expõe os limites para atuação da sociedade civil organizada durante o governo 

FHC: 

 
as organizações sociais por meio das quais o ex-ministro 
pretendia constituir uma esfera pública não-estatal ilustram 
bem o problema abordado. Nessas organizações, a 
participação popular ocorre por meio do engajamento de 
representantes da comunidade nos órgãos colegiados de 
deliberação superior (Barreto, 1999). No entanto, esse 
mecanismo representativo não conseguiu atrair um número 
significativo de entidades da sociedade civil, por apresentar 
limitações. O formato institucional das organizações sociais e a 
estrutura do aparelho do Estado não permitem uma maior 
inserção popular no processo decisório e na formulação de 
políticas públicas. Um possível obstáculo é a configuração de 
sua estrutura organizacional, que é rígida para abranger o 
complexo tecido mobilizatório existente na sociedade brasileira. 



Além disso, do ponto de vista contratual, essas entidades são 
apenas prestadoras de serviços e não possuem nenhuma 
posição representativa no núcleo estratégico do Estado. (PAES 
de PAULA, 2005, p. 44) 

 
Assim, a efetivação de política voltada para a promoção da 

igualdade racial, estabelecendo diálogo com movimento social negro não 

ocorre no governo FHC, senão de modo formal. Já no governo Lula, no 

primeiro mandato, percebe-se o engajamento com políticas sociais. Para essa 

autora, a vitória do PT com Luiz Inácio Lula da Silva na presidência em 2002, 

levou ao poder “uma coalizão que agrega setores populares, partidos de 

esquerda e centro-esquerda, bem como setores do empresariado nacional” 

(PAES de PAULA, 2005, p. 40). A ampliação do debate público com a 

sociedade também pode ser entendida pela formação do Partido dos 

Trabalhadores, cuja origem remonta a efervescência participativa dos anos 80. 

É, portanto, no início do primeiro mandato do governo Lula que a 

promoção da igualdade racial entre em pauta e toma materialidade com a 

instituição de diversos aparatos. Na educação, os dispositivos legais 

supracitados refletem que esse tema ganhou visibilidade, e se constituiu em si 

mesmo o fim e o início daquilo que os teóricos chamam de ciclo da política 

pública, que engloba de modo geral as seguintes etapas: agenda, elaboração, 

implementação, monitoramento e avaliação. A partir desse ponto, vamos nos 

concentrar na definição das etapas e como aparecem correlacionadas à 

política de educação e promoção da igualdade racial. 

 

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS  

 

A definição de política pública não é algo fácil, nem simples e a 

tentativa de fazê-lo demonstra a complexidade do tratamento conceitual. Celina 

Souza (2006, p. 26) a resume como sendo “o campo do conhecimento que 

busca, ao mesmo tempo, „colocar o governo em ação‟ e/ou analisar essa ação 

(variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou 

curso dessas ações (variável dependente)”.  

John Kingdow (2006), por sua vez, considera políticas públicas como 

um conjunto de processos que inclui o estabelecimento de uma agenda, a 

especificação das alternativas para se fazer as escolhas e a implementação 



dessa decisão. O autor chama atenção para a complexidade do 

estabelecimento da agenda, a começar pela definição do próprio termo 

(agenda), e o emprega como sinônimo de “lista de temas ou problemas que 

são alvo em dado momento de séria atenção, tanto da parte das autoridades 

governamentais como de pessoas fora do governo, mas estreitamente 

associadas às autoridades” (KINGDOW, 2006, p. 222). 

Seguindo o pensamento de Enrique Saravia (2006), política pública 

é um fluxo de decisões públicas. Embora os autores separem e delimitem 

etapas para a concretização de uma política pública, todos reconhecem a 

dificuldade para o tratamento analítico uma vez que os estágios não ocorrem 

de maneira linear, sobrepondo-se entre si, pulando etapas e até ficando no 

meio do caminho. De qualquer forma, para este autor, do ponto de vista 

conceitual é possível trabalhar com as seguintes etapas: 

 
1) O primeiro momento é o da agenda ou da inclusão de 
determinado pleito ou necessidade social na agenda, na lista 
de prioridades, do poder público. Na sua acepção mais 
simples, a noção de “inclusão na agenda” designa o estudo e a 
explicitação do conjunto de processos que conduzem os fatos 
sociais a adquirir status de “problema público”, transformando-
os em objeto de debates e controvérsias políticas na mídia. (...) 
2) O segundo momento é a elaboração, que consiste na 
identificação e delimitação de um problema atual ou potencial 
da comunidade, a determinação das possíveis alternativas para 
sua solução ou satisfação, a avaliação dos custos e efeitos de 
cada uma delas e o estabelecimento de prioridades. (...) 3) A 
formulação, que inclui a seleção e especificação da alternativa 
considerada mais conveniente, seguida de declaração que 
explicita a decisão adotada, definindo seus objetivos e seu 
marco jurídico, administrativo e financeiro.  4) A 
implementação, constituída pelo planejamento e organização 
do aparelho administrativo e dos recursos humanos, 
financeiros, materiais e tecnológicos necessários para executar 
uma política. Trata-se da preparação para pôr em prática a 
política pública, a elaboração de todos os planos, programas e 
projetos que permitirão executá-la. (...) 5) A execução, que é o 
conjunto de ações destinado a atingir os objetivos 
estabelecidos pela política. É pôr em prática efetiva a política, é 
a sua realização. (...) 6) O acompanhamento, que é o 
processo sistemático de supervisão da execução de uma 
atividade (e de seus diversos componentes), que tem como 
objetivo fornecer a informação necessária para introduzir 
eventuais correções a fim de assegurar a consecução dos 
objetivos estabelecidos. 7) A avaliação, que consiste na 
mensuração e análise, a posteriori, dos efeitos produzidos na 
sociedade pelas políticas públicas, especialmente no que diz 



respeito às realizações obtidas e às conseqüências previstas e 
não previstas. (SARAVIA, 2006, pp. 33-35, grifos do autor) 

 
Nesses termos, podemos verificar a complexidade do estudo de 

políticas públicas tomando como exemplo a discussão sobre promoção da 

igualdade racial e educação, objeto deste trabalho. Conforme já mencionado, a 

incorporação do tema na agenda governamental ocorre em 1995 no governo 

FHC, fruto da pressão internacional. Entretanto, conforme aponta uma 

publicação de 2005 do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e 

Desigualdades – CEERT, “apesar das recomendações da Constituição de 

1988, importantes documentos de política educacional foram discutidos e 

aprovados pelo Congresso Nacional sem se comprometer com medidas 

voltadas para o enfrentamento da diversidade étnico-racial.” (CEERT, 2005, p. 

15). 

É somente em 2003, no governo Lula que as decisões e ações são 

estabelecidas de forma mais consolidada, o que se percebe com a criação de 

órgãos e dispositivos de lei, segundo o CEERT: 

 
O texto [do parecer CNE/CP 003/2004] instrumentaliza o 
Estado e a sociedade a tomarem medidas para ressarcir os 
descendentes de africanos negros dos danos psicológicos, 
materiais, sociais, políticos e educacionais sofridos sob o 
regime escravagista, e a evitarem políticas explícitas ou tácitas 
de branqueamento da população, de manutenção de privilégios 
exclusivos para grupos com poder de governar e de influir na 
formulação de políticas, no pós-abolição. E, sobretudo, enfatiza 
que o Estado deve investir nos recursos efetivos e na 
valorização dos docentes. (CEERT, 2005, p. 17) 

 
Com o foco na Educação para as relações Étnico-raciais, a 

homologação das diretrizes curriculares com a aprovação do parecer CNE 

03/2004 evidencia duas frentes de atuação: a inclusão na agenda da 

preocupação com a promoção da igualdade racial; e a atuação através da 

política de educação. Isso fica evidente nas palavras do então Ministro da 

Educação, Tarso Genro, na publicação das Diretrizes curriculares para 

Educação das relações étnico-raciais: 

 
A presente publicação, parceria entre o Ministério da Educação 
e a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial, tem o mérito de trazer ao conhecimento de todos os 
setores interessados da sociedade, questões, informações, 



bem como os marcos legais das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino da História e Cultura Afro- Brasileira e Africana, 
de acordo com a homologação, em 18 de maio de 2004, do 
Parecer 03/2004, de 10 de março, do Conselho Pleno do CNE 
aprovando o projeto de resolução dessas diretrizes. Amplia-se, 
assim, o debate sobre tema de alta relevância na agenda do 
Governo Federal.(MEC, 2004, p. 6) 
 

Além dos dispositivos legais, houve a criação de organismos para 

tratar dos assuntos destinados ao tema, entre os quais destaco: a SEPPIR, a 

SECADI e a CADARA. A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial – SEPPIR2 - foi criada com caráter ministerial pela Medida 

Provisória n° 111, de 21 de março de 2003, convertida na lei federal nº 10.678 

em 23 de maio de 2003, é: 

 
responsável pela formulação, coordenação e articulação de 
políticas e diretrizes para a promoção da igualdade racial e 
proteção dos direitos dos grupos raciais e étnicos 
discriminados, com ênfase na população negra. No 
planejamento governamental, à pauta da inclusão social, foi 
incorporada a dimensão étnico-racial e, ao mesmo tempo, a 
meta da diminuição das desigualdades raciais como um dos 
desafios de gestão. (MEC, 2013, p.9) 

 
A SECADI - Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão, vinculada ao MEC, foi criada em 2004: 

 
com o desafio de desenvolver e implementar políticas de 
inclusão educacional, considerando as especificidades das 
desigualdades brasileiras e assegurando o respeito e 
valorização dos múltiplos contornos de nossa diversidade 
Etnicorracial, cultural, de gênero, social, ambiental e regional. 
(MEC, 2013, p.10) 

 
A CADARA é a Comissão Técnico-Científica de assessoramento do 

MEC para assuntos relacionados aos afrobrasileiros e a implementação da lei 

10639/2003, contempla: 

 
além das Secretarias do MEC, a SEPPIR, CONSED, UNDIME, 
representantes da sociedade civil, movimento negro, NEABs, 
Fóruns Estaduais de Educação e Diversidade Etnicorracial, 

                                                           
2
 Com a reforma ministerial anunciada pela presidente Dilma Rousseff em 02/10/2015, a SEPPIR foi 

extinta. Foi criado o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, comandada pela 
ministra Nilma Lino Gomes (que era ministra da SEPPIR). Esse ministério é composto por uma Secretaria 
Nacional de Políticas para Mulheres, uma Secretaria Nacional de Igualdade Racial, e uma Secretaria 
Nacional de Direitos Humanos. (Fonte: Portal Brasil <http://www.brasil.gov.br/governo/2015/10/entenda-a-
reforma-ministerial-e-saiba-como-fica-a-esplanada> Acessado em: 14/10/2015) 



ABPN, especialistas da temática distribuídos pelos níveis e 
modalidades de ensino. A Comissão tem papel fundamental de 
colaborar com o MEC na formulação de políticas para a 
temática etnicorracial, com a elaboração de propostas de 
ações afirmativas, de implementação da Lei e de 
acompanhamento das ações d[o] Plano Nacional. (MEC, 2013, 
p.18) 
 

A criação desses órgãos, bem como a regulamentação da Educação 

para as relações étnico-raciais por meio de legislação, reflete ao mesmo tempo 

indicativos da escolha da agenda governamental e a própria implementação da 

política, englobando até aqui as etapas de elaboração e formulação conforme a 

definição de Saravia (2006). 

Já a etapa de execução é identificada com a publicação do Plano 

Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana que tem por objetivo: 

 
Colaborar para que todos os sistemas de ensino cumpram as 
determinações legais com vistas a enfrentar as diferentes 
formas de preconceito racial, racismo, e discriminação racial 
para garantir o direito de aprender a equidade educacional a 
fim de promover uma sociedade justa e solidária. (MEC, 2013, 
p. 19).  

 
O plano apresenta seis eixos fundamentais que visam “transformar 

as ações e programas de promoção da diversidade e de combate à 

desigualdade racial na educação em políticas públicas de Estado, para além da 

gestão atual do MEC” (MEC, 2013, p. 21), demonstrando o caráter de efetivo 

enfrentamento da questão racial: 

 
Eixo 1 - Fortalecimento do Marco Legal tem contribuição 
estruturante na institucionalização da temática. Isso significa, 
em termos gerais, que é urgente a regulamentação das Leis 
10639/03 e 11645/06 no âmbito de estados, municípios e 
Distrito Federal e a inclusão da temática no Plano Nacional de 
Educação (PNE). Os eixos 2 - Política de formação inicial e 
continuada e 3 - Política de materiais didáticos e paradidáticos 
constituem as principais ações operacionais do Plano, 
devidamente articulados à revisão da política curricular, para 
garantir qualidade e continuidade no processo de 
implementação. (...) O eixo 4 - Gestão democrática e 
mecanismos de participação social reflete a necessidade de 
fortalecer processos, instâncias e mecanismos de controle e 
participação social, para a implantação das Leis 10639/03 e 
11645/08. (...) O eixo 5 – Avaliação e Monitoramento aponta 



para a construção de indicadores que permitam o 
monitoramento da implementação das Leis 10639/03 e 
11645/08 pela União, estados, DF e municípios, e que 
contribuam para a avaliação e o aprimoramento das políticas 
públicas de enfrentamento da desigualdade racial na 
educação. (...) O eixo 6 - Condições Institucionais indica os 
mecanismos institucionais e rubricas orçamentárias 
necessárias para que a Lei seja implementada. Reafirma a 
necessidade da criação de setores específicos para a temática 
etnicorracial e diversidade nas Secretarias Estaduais e 
Municipais de educação.(MEC, 2013, p. 21-23) 

 
A etapa de acompanhamento e avaliação aparecem no eixo 5 do 

plano nacional, detalhado em ações, atores e metas. No entanto, dado o 

caráter de longo prazo que o problema de combate ao racismo requer, as 

especificações do plano nesta seção se colocam de maneira abrangente e 

genérica, implicando na necessidade de definir ações específicas para cada 

item, para que se possa avaliar os resultados do que já foi possível efetivar. 

Isso pode ser verificado na descrição das metas, conforme o quadro seguir: 

 



Esses aspectos da definição de ações que se desdobram de 

anunciações mais gerais para pontos mais específicos são sintetizados nos 

elementos de modelos de políticas públicas que Celina Souza (2006) assim 

descreve: 

 
Das diversas definições e modelos sobre políticas públicas, 
podemos extrair e sintetizar seus elementos principais: A 
política pública permite distinguir entre o que o governo 
pretende fazer e o que, de fato, faz. A política pública envolve 
vários atores e níveis de decisão, embora seja materializada 
através dos governos, e não necessariamente se restringe a 
participantes formais, já que os informais são também 
importantes. A política pública é abrangente e não se limita a 
leis e regras. A política pública é uma ação intencional, com 
objetivos a serem alcançados. A política pública, embora tenha 
impactos no curto prazo, é uma política de longo prazo. A 
política pública envolve processos subseqüentes após sua 
decisão e proposição, ou seja, implica também implementação, 
execução e avaliação. (SOUZA, 2006, pp. 36-37) 

 
Nessa perspectiva, uma ação específica voltada para o 

monitoramento ou avaliação da política implica, muitas vezes, na retomada do 

ciclo, na medida em que insere novos elementos sobre os rumos que a 

sociedade (ou a própria política) está tomando, requerendo a análise de novas 

alternativas. Exemplo disso é a sugestão de investigação que proporemos 

adiante, cujo resultado poderá impactar em diferentes eixos do Plano Nacional 

de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana. 

 

EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO VESTIBULAR 

 

Historicamente, o vestibular tem exercido um papel fundamental na 

condução da educação básica, uma vez que interfere diretamente nos 

currículos, métodos didáticos, posturas dos professores, desde a Lei 

5.540/1968. Segundo Wladimir dos Santos (1988), esse dispositivo legal 

“consagrou o princípio de que o ensino no secundário deve ser 'preparatório' ao 

vestibular”, desviando até mesmo o ensino de primeiro grau de suas 

“finalidades próprias”, conforme expõe no trecho a seguir: 

 



Hoje, mais que nunca, essa preocupação com o vestibular faz 
o ensino de segundo grau e até do primeiro grau, desviar-se de 
suas finalidades próprias. Desde as séries iniciais do primeiro 
grau, tudo é feito visando o altar em que o adolescente será 
imolado: os textos, as aulas, os conteúdos, as provas, os 
famosos “testes objetivos". Nas séries finais a coisa se agrava 
e se intensifica, como num tobogã em que se desce cada vez 
mais rápida e vertiginosamente. (SANTOS, 1988, p. 71) 

 
Na década de 70, os cursinhos pré-vestibulares despontaram como 

alternativas para aqueles que buscavam o ensino superior e atuavam “no 

sentido de “adestrar” os alunos para a prova” (GUIMARÃES, 1984). À medida 

que essa tarefa foi incorporada pelos colégios, estes passaram então a um tipo 

de especialização que pressupõe: 

 

a) Basear o curso nos programas dos Vestibulares mais 

prestigiados. Há evidências de que (…) o conteúdo das provas 

realizadas, orientam em grande parte os programas de ensino. 

E os colégios que conseguem aprovar seus alunos seriam, 

exatamente, aqueles que buscam incorporar como seus 

programas desses exames. (…) b) Desenvolver uma prática 

pedagógica específica montada na idéia do “treino”, do 

adestramento, relacionada, por sua vez, à presença em aula de 

um professor, cuja dinâmica seria bastante diferente daquela 

característica do professor tradicional. O professor é 

especialmente treinado para trabalhar com um número muito 

maior de alunos, a quem ele se dirige por microfone, em alguns 

casos, desencadeando uma forma de relacionamento 

percebida como “menos pessoal, mais técnica e mais objetiva”. 

(...) orientado, na sua prática, por um roteiro que condiciona 

seus passos e programa não apenas o que ele deve dar nas 

aulas, mas em que dosagem e em que tempo. (…) c) Recorrer 

a um material didático voltado para o Vestibular. A relação 

professor e aluno passa a ser mediatizada por um instrumental 

específico. Assim nos grandes cursos e nos colégios/cursos do 

país, os alunos não têm contato com livros didáticos, apenas 

com apostilas. (GUIMARÃES, 1984, p. 24-26) 

 
Essa descrição caracteriza predominantemente o ensino particular, e 

está vinculada a uma crítica ao vestibular tratado como um sistema industrial 

cujo processo objetiva o lucro. No entanto, todo o sistema educacional fica, de 

alguma forma, atrelado a esse mecanismo quando o que está em foco é o 

acesso à universidade. Além disso, o processo de seleção através do 

vestibular escamoteia as desigualdades entre os candidatos que de fato 



implicarão nas reais chances de passar, sob o ideário da meritocracia. (VALLE; 

BARRICHELLO; TOMAS, 2010) 

Além das desigualdades entre os concorrentes, é gerada também 

uma situação que acaba por provocar uma inversão de públicos nos ensinos 

público e privado: 

 
Só uns poucos milhares conseguem chegar às instituições 
públicas de ensino. Os demais devem se contentar em pagar 
altas mensalidades e taxas as mais diversas, em instituições 
particulares, ou deixar de lado o sonho de realizar um curso 
superior. Os primeiros, sabe-se, são em sua maioria dos 
estratos médio e médio alto; os outros, também em sua 
maioria, pertencem aos estratos mais baixos de nossa 
população. Há um processo de inversão colocando quem pode 
mais (…) em escolas gratuitas, e quem pode menos (…) nas 
escolas pagas. (SANTOS, 1988, p. 7) 

 
A efetivação do ensino de história da África e cultura afro-brasileira 

faz parte de um conjunto de ações afirmativas que buscam a correção de 

desigualdades raciais e sociais, respondendo a uma demanda da população 

afrodescendente. Trata-se da reparação, reconhecimento e valorização da 

história, cultura e identidade dessa parcela da sociedade, constituindo-se 

desse modo numa “política curricular, fundada em dimensões históricas, 

sociais, antropológicas oriundas da realidade brasileira, e busca combater o 

racismo e as discriminações que atingem particularmente os negros.”, 

conforme aponta o Parecer do CNE/CP 03/2004: 

 
É importante salientar que tais políticas têm como meta o 
direito dos negros se reconhecerem na cultura nacional, 
expressarem visões de mundo próprias, manifestarem com 
autonomia, individual e coletiva, seus pensamentos. É 
necessário sublinhar que tais políticas têm, também, como 
meta o direito dos negros, assim como de todos cidadãos 
brasileiros, cursarem cada um dos níveis de ensino, em 
escolas devidamente instaladas e equipadas, orientados por 
professores qualificados para o ensino das diferentes áreas de 
conhecimentos; com formação para lidar com as tensas 
relações produzidas pelo racismo e discriminações, sensíveis e 
capazes de conduzir a reeducação das relações entre 
diferentes grupos étnicoraciais, ou seja, entre descendentes de 
africanos, de europeus, de asiáticos, e povos indígenas. (MEC, 
CNE/CP03/2004<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cnecp_
003.pdf>) 

 



Nesse sentido, incluir conteúdos relativos à história da África e 

cultura afro-brasileira no currículo escolar apresenta-se como um mecanismo 

que visa um processo de mudança das percepções sobre a população negra e 

sua história. E conforme o exposto, entendemos o vestibular como força 

propulsora para a implementação desses conteúdos na medida em que quanto 

mais forem exigidos nos vestibulares, maiores serão as chances deles serem 

abordados no ensino fundamental, o que, gradativamente, poderá contribuir 

para o processo de transformação da sociedade. Com isso, propomos que a 

investigação das provas do vestibular pode apresentar elementos para avaliar 

a fase de implementação da política de educação em questão. 

Com base nisso, temos em curso uma pesquisa que investigará as 

provas do vestibular das universidades públicas do Paraná para verificar a 

implementação dos conteúdos de história da África e cultura afro-brasileira no 

currículo escolar. Se procurarmos localizar essa pesquisa no âmbito do Plano 

Nacional para Implementação das Diretrizes Curriculares da Educação para as 

Relações Étnico-raciais, encontraremos dificuldade para enquadrá-la 

especificamente em um dos eixos. Isto demonstra a sobreposição das etapas 

no decorrer do processo de definição e implementação de políticas públicas.  

No caso em questão, trata-se de uma pesquisa que por si só indica 

o monitoramento da implementação das diretrizes, de maneira que pode ser 

situada no eixo 5) Avaliação e monitoramento. Mas seu resultado poderá 

impactar em pelo menos outros 2 eixos: no eixo 2) Política de formação para 

gestores(as) e profissionais de educação; e 3) Política de material didático e 

paradidático. Podendo ainda ser situada no Eixo 6 Condições institucionais, se 

considerarmos a meta referente a “fomentar pesquisas, desenvolvimento e 

inovação tecnológicas na temática das relações étnico-raciais” (MEC, 2013, p. 

70). 

Isto ocorre porque tal pesquisa se dedica a investigar a transição do 

ensino médio para o ensino superior. Assim, se localiza no limiar das 

atribuições do ensino médio e superior e entre as etapas de avaliação e 

condições institucionais definidas no plano. O impacto nos eixos 2 e 3 poderá 

advir da constatação da necessidade de avançar no monitoramento da atuação 

dos profissionais, bem como dos materiais didáticos utilizados tanto para o 



ensino na rede pública e privada quanto para a formatação das questões de 

vestibular, que devem estar em consonância com as diretrizes curriculares.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, procuramos refletir sobre a complexidade da 

discussão teórica das políticas públicas, tendo como parâmetro a Educação 

para as Relações Étnico-Raciais. A complexidade do tema aparece de imediato 

na combinação de duas políticas brasileiras: da promoção da igualdade racial e 

da educação. O entrelaçamento dessas políticas apresenta a postura do 

governo brasileiro diante da escolha da pauta da agenda governamental, que 

incluiu a temática desde 1995, mas passou a enfrentar efetivamente o 

problema das desigualdades raciais a partir de 2003, com a regulamentação de 

órgãos e dispositivos legais. 

As etapas necessárias para a implementação das políticas públicas 

sobrepõem-se de tal maneira que a dinâmica dos processos na condução de 

uma política é complexa, exigindo a reformulação constante das ações 

necessárias para sua efetivação. Além disso, essas ações interferem no 

resultado de cada etapa, exigindo a retomada do ciclo da política a cada nova 

decisão, dentro de uma mesma política. Isso pode ser percebido no Plano 

Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana, cujos eixos fundamentais interferem-se mutuamente. 

Como exemplo disso, a investigação da implementação das 

diretrizes curriculares em questão por meio da análise dos conteúdos das 

provas de vestibular se insere tanto na fase de avaliação e monitoramento, 

quanto pode implicar na reelaboração de ações relativas a material didático e 

formação de profissionais, além de indicar por si mesma o fomento à pesquisa 

da temática racial. Essa interdisciplinaridade aparece tanto no formato da 

política quanto na própria constituição em que diversos atores sociais tomam 

parte na condução da formulação de políticas, no acompanhamento e 

monitoramento da implementação, a partir das definições das diversas 

atribuições dos organismos governamentais (União, Estados e Município), e 



não-governamentais, sociedade em geral (movimentos sociais, ONGs, 

associações, etc.). 

Isso reflete o processo da política pública como um fluxo de 

decisões que envolve a participação social na dinâmica entre Estado e 

sociedade. Trata-se de uma rede de relações e disputas, conflitos e 

cooperação que a teoria social procura dar conta, sem contudo conseguir 

reduzir em classificações específicas, a não ser de modo aproximado para 

possibilitar a análise e o tratamento científico. Sem deixar de considerar, no 

entanto, que se circunscreve a um determinado contexto e é sempre passível 

de alterações. 
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