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1 APRESENTAÇÃO
No Brasil, em que pese a centenária presença da temática racial no debate político, 
é recente o reconhecimento da promoção da igualdade racial como objeto da inter-
venção governamental. Examinando o significativo intervalo que separa os dias atu-
ais do momento em que foi extinta a escravidão de africanos e seus descendentes no 
país, constata-se que, para o ressurgimento atual da temática da desigualdade racial 
e sua inclusão nas políticas públicas, foram muitas discussões travadas, paradigmas 
e explicações superadas, dogmas abandonados e compreensões reformuladas.

Este capítulo tem como objetivo tratar da promoção da igualdade racial 
como tema organizador de políticas públicas. Este foi um processo ocorrido nos 
últimos 20 anos e que se assenta no tratamento dado à temática racial pela Cons-
tituição Federal (CF) promulgada em 1988. De forma inédita, o texto constitu-
cional reconhece o racismo e o preconceito racial como fenômenos presentes na 
sociedade brasileira, sustentando a necessidade de combatê-los. Defende ainda a 
promoção da igualdade como meta da República, assim como determina a valo-
rização dos diferentes grupos que compõem a sociedade brasileira. Contudo, a in-
clusão do tema racial na agenda das políticas públicas responde também a outro 
movimento histórico. Este foi fruto de um esforço inovador do movimento social 
negro no sentido de estimular, no debate político, a necessidade não apenas de 
combater o racismo, mas de efetivamente atuar na promoção da igualdade racial.  
E, neste sentido, ele foi acompanhado por amplo movimento de reinterpretação da 
questão racial e de seu papel na configuração da desigualdade brasileira.
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O capítulo procura, assim, na segunda seção, recuperar as mudanças de 
interpretações e de paradigmas que permitiram a emergência de uma nova  
configuração da questão racial no Brasil durante os anos 1980 e seu impacto sobre 
o texto constitucional. A terceira seção trata da trajetória de progressiva ampliação 
da intervenção pública nos campos do combate à discriminação e da promoção 
da igualdade racial, seja no âmbito da legislação, seja da emergência de institui-
ções. Tal trajetória é discutida à luz das mudanças observadas no debate sobre a 
questão racial ocorrida na década de 1990. A quarta seção enfatiza a diversidade 
das iniciativas desenvolvidas pelo governo federal na última década. Em que pese 
seu caráter ainda inicial, os esforços que vêm sendo realizados dialogam com 
diferentes aspectos do processo de reprodução das desigualdades raciais, desde a 
luta contra estereótipos e preconceitos ao enfrentamento do racismo institucio-
nal, passando pelos instrumentos de promoção do acesso da população negra a 
determinados espaços da vida social. A quinta seção procura resgatar os elementos 
centrais do debate atual sobre a questão racial, tal como ele tem se expressado 
no Legislativo Federal, no Judiciário e no debate público. A sexta seção pretende 
reunir alguns elementos de reflexão sobre a trajetória recente das desigualdades 
raciais no Brasil, resgatando indicadores que permitam acompanhar a geração de 
negros e brancos nascidos no período da elaboração da Constituição de 1988, 
assim como as tendências gerais de inserção de brancos e negros em campos espe-
cíficos da vida social – educação, trabalho e renda – nos últimos 20 anos. Por fim, 
a sétima seção apresenta as conclusões finais do texto, destacando o desafio que se 
impõe ao país para, enfrentando a discriminação e a desigualdade racial, lançar as 
bases de uma sociedade mais integrada, solidária e justa.

2 A DÉCADA DE 1980 E O MARCO DA CONSTITUINTE 

2.1 Antecedentes históricos

No século XIX, ainda que a elite colonial brasileira não tenha organizado um sistema 
de discriminação legal ou uma ideologia racista que justificasse as diferentes posições 
dos grupos raciais, esta compartilhava um conjunto de estereótipos negativos em 
relação ao negro que amparava sua visão hierárquica de sociedade. Neste contexto, 
o elemento branco era dotado de uma positividade que se acentuava quanto mais 
próximo estivesse da cultura europeia. Cultivavam-se estereótipos ligados à raça e ao 
ideal de branqueamento que operaram ativamente enquanto vigorou a escravidão.

A abolição tampouco significou o início da desconstrução dos valores asso-
ciados às “designações de cor”. Ao contrário, não apenas se observou a continui-
dade de fenômenos do preconceito e da discriminação racial, como estes foram 
fortalecidos com a difusão das teses do chamado “racismo científico”. A adoção 
pela elite brasileira de uma “ideologia racial” teve início nos anos 1870, tendo se 
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tornado plenamente aceita entre as décadas de 1880 e 1920. A disseminação das 
teses racistas no Brasil e sua reconstrução na forma de ideologia racial ocorreram 
no período final da escravidão, enquanto estava em curso o processo de adaptação 
da sociedade à mudança do status jurídico dos negros. 

A formulação e a consolidação da ideologia racista ocorridas nesse perío-
do permitiram a naturalização das desigualdades raciais que foram, assim, rea-
firmadas em novo ambiente político e jurídico. Como destaca Mattos (2000), 
a abolição coincide com o nascimento da República (1889) e com a disseminação 
das ideias de igualdade e cidadania que lhe são associadas. A coincidência entre a 
expansão dos princípios republicanos e liberais e a adesão às formulações racistas 
parece refletir a dificuldade então observada para operar o direito individual e o 
reconhecimento da cidadania em uma sociedade fundamentalmente hierárquica. 
O enfrentamento do problema racial brasileiro seria, pois, identificado como exi-
gência nacional e associado ao princípio de que somente um país branco seria 
capaz de realizar os ideais do liberalismo e do progresso. 

A aceitação da perspectiva de existência de uma hierarquia racial e o reconhe-
cimento dos problemas imanentes a uma sociedade multirracial deram sustentação 
não apenas às políticas de promoção da imigração, como também à valorização da 
miscigenação. A tese do branqueamento como projeto nacional surgiu, no Brasil, 
como forma de conciliar a crença na superioridade branca com a busca do progressivo 
desaparecimento do negro, cuja presença era interpretada como um mal para o país. 
À diferença do “racismo científico”, o ideal do branqueamento sustentava-se em um 
otimismo em relação à mestiçagem e aos “povos mestiços”, reconhecendo a expressiva 
presença do grupo identificado como mulato, aceitando a sua relativa mobilidade 
social e sua possibilidade de continuar em uma trajetória em direção ao ideal branco. 

O ideal de branqueamento consolida-se mesmo com o enfraquecimento das 
“teorias deterministas de raça”, observado durante as décadas de 1920 e 1930. As elites 
nacionais percebiam a questão racial de forma cada vez mais positiva: o Brasil parecia 
branquear-se de maneira significativa, e o problema racial se encaminhava para uma 
solução. É o que apontam, por exemplo, os debates parlamentares que acompanharam 
a apresentação, ainda nos anos 1920, de projetos de lei, na Câmara dos Deputados, 
visando impedir a imigração de “indivíduos da cor preta”. Seus opositores reuniam 
não apenas os que identificavam um teor racista nestes projetos, mas também aqueles 
que os consideravam inócuos, pois a trajetória recente já assegurava que o negro estava 
fadado ao desaparecimento no país em horizonte próximo. Este mesmo discurso é 
encontrado ainda nos debates da Assembleia Nacional Constituinte (ANC) de 1934.

Após os anos 1930, as teorias racistas e o projeto de branqueamento foram progres-
sivamente sendo substituídos pela chamada ideologia da democracia racial. Nesta nova 
formulação da questão racial, que se consolida após os anos 1950, destaca-se a dimensão 
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positiva da mestiçagem e afirma-se a unidade do povo como produto da miscigenação 
racial. Com a mistura das raças e a fusão dos grupos presentes na formação da Nação, 
haveria espaço para o nascimento de uma sociedade integrada, mesmo que socialmente 
heterogênea. A democracia racial forneceu nova chave interpretativa para a realidade bra-
sileira da época: a recusa do determinismo biológico e a valorização do aspecto cultural, 
reversível em suas diferenças. O enfraquecimento do discurso das hierarquias raciais e sua 
gradual substituição pelo mito da democracia racial permitiram a afirmação e a valoriza-
ção do “povo brasileiro”. Todavia, cabe lembrar que tal análise, ancorada na cultura, não 
implica a integral negação da inferioridade dos negros. De fato, se por um lado o ideário 
da democracia racial busca deslegitimar a hierarquia social fundamentada na identificação 
racial, por outro reforça o ideal do branqueamento e promove a mestiçagem e seu produ-
to, o mulato. Ao mesmo tempo, ao negar a influência do aspecto racial na conformação 
da desigualdade social brasileira, ela representou um obstáculo no desenvolvimento de 
instrumentos de combate aos estereótipos e preconceitos raciais que continuavam atuantes 
na sociedade, intervindo no processo de competição social e de acesso às oportunidades. 

O não reconhecimento da discriminação racial como fenômeno ativo na 
sociedade brasileira e como objeto legítimo da preocupação pública começou 
a ser duramente questionado durante a década de 1970. No período de 1964 
até fim da década de 1970, houve grande refluxo nos movimentos sociais de 
militância antirracista.1 O período dos governos militares caracterizou-se pela 
negação da existência de um problema racial no Brasil, e sua abordagem pas-
sou a ser definida como questão de “segurança nacional”. Neste contexto, até 
mesmo a pergunta sobre “cor” foi eliminada do Censo Demográfico de 1970.2 
Embora prevalecesse no discurso oficial uma suposta irrelevância da questão ra-
cial, o governo militar foi signatário de três importantes tratados internacionais 
sobre este tema: a Convenção 111 da Organização Internacional do Traba-
lho (OIT) Concernente à Discriminação em Matéria de Emprego e Profissão 
(1968); a Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no Campo do 
Ensino (1968); e a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação (1969), e a se fazer presente nas duas conferências 
mundiais contra o racismo em 1978 e 1983.

No esteio da mobilização em prol do restabelecimento da democracia, 
o tema volta ao cenário político, trazido pelo movimento negro que se reorgani-
zava. Como consequência do processo de abertura política, a vitória eleitoral da 
oposição ao regime militar nas eleições municipais e estaduais da década de 1980 

1. Apesar das dificuldades no país, militantes do movimento negro brasileiro participaram de congressos e eventos 
mundiais, tais como: VI Congresso Pan-Africano (Dar-es-Salaam 1974); I Reunião da União de Escritores Africanos 
& Encontro para Alternativas Africanas (Dacar, 1976); I Congresso de Cultura Negra das Américas (Cali, 1977); 
II Congresso de Cultura Negra das Américas (Panamá, 1980), e outros. O Brasil sediou ainda o III Congresso de 
Cultura Negra das Américas, ocorrido na cidade de São Paulo, em agosto de 1982.
2. Ver a respeito Andrews (1998) e Hasenbalg (1996). 
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veio acompanhada pela criação de conselhos e órgãos de assessoria que, em alguns 
estados e municípios do país, tinham como objetivo atuar na defesa e promoção 
da população e da cultura negra.3 Tem início a presença institucional da temática 
racial na organização pública brasileira. 

Havia, até então, enorme dificuldade de diálogo das organizações do mo-
vimento social negro com outras organizações que defendiam a democracia e o 
fim do regime autoritário. Ainda que pudessem ser registradas algumas parcerias 
estratégicas no período da abertura democrática, a pauta da discriminação racial 
permaneceu desprestigiada pelos partidos de oposição, inclusive os de esquerda, 
e pelas organizações sindicais, para as quais a questão racial era secundária em 
relação a uma preconizada centralidade da luta de classes. Apesar de seu progres-
sivo reconhecimento, as desigualdades raciais ainda eram largamente interpre-
tadas pelo ângulo da pobreza e como resultado de um acúmulo de carências da 
população negra, que impactavam em seu suposto despreparo para participar do 
mercado de trabalho moderno, que se consolidava gradativamente no país. 

Dessa forma, se o movimento social negro participou ativamente da luta 
contra o regime autoritário em fins dos anos 1970 e início dos anos 1980, seus 
parceiros de luta contra a ditadura não apoiaram a formação de uma efetiva fren-
te de apoio à luta antirracista no mesmo período. Reprimida pela situação, que 
entendia a discussão racial como questão de segurança nacional, e rejeitada pela 
oposição, que a compreendia a partir do viés econômico, a bandeira da luta con-
tra o racismo foi mantida pelas organizações oriundas da comunidade negra e por 
algumas das lideranças negras envolvidas em movimentos populares.4 

Apesar dos esforços desses movimentos para tal, a negação de uma questão racial no 
Brasil e o silêncio sobre a mesma continuaram, nessa época, sendo uma regra, não só 
para a elite dirigente brasileira, mas também para a maioria das organizações da socie-
dade civil (partidos políticos, centrais sindicais, sindicatos de trabalhadores, sindicatos 
de empresários, movimentos sociais, igrejas – católica e protestante – entre outros). 
Mesmo entre essas últimas, foram raras as instituições que enxergaram uma questão 
racial no país (SANTOS, 2007, p. 138-139).

A década de 1980, entretanto, assiste a uma ampla mobilização em torno da 
questão racial. Em 1978, havia sido criado o Movimento Negro Unificado (MNU), 
em ato público, nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, com a presença 
de mais de duas mil pessoas. Nos anos subsequentes, observa-se, além da expan-
são de núcleos do MNU nos estados, a criação de inúmeras entidades negras,  
o aparecimento de jornais e a proliferação de encontros de militantes e entidades 

3. Ver a respeito Santos (2006).
4. Ver a respeito Santos (2007).  
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(GARCIA, 2006). Reproduzem-se encontros regionais em todo o país5 e surgem 
campanhas nacionais como a que se organizou sob o lema “Não deixe sua cor 
passar em branco” ou a Campanha da Fraternidade de 1988.6 Já em 1980, o mo-
vimento negro organizou a primeira subida à Serra da Barriga, onde havia sido 
instalado por cerca de 100 anos o Quilombo dos Palmares. Neste processo, como 
lembra Garcia (2006), o termo “negro” é resgatado e dotado de nova significa-
ção: “Negro tornou-se uma palavra de ordem, de reconstrução da dignidade, de 
desenvolvimento da autoestima. Transformamos desqualificação na qualificação 
maior de nossa identidade” (GARCIA, 2006, p. 23). 

De fato, o tema da identidade assume grande importância no processo de 
reorganização do movimento negro. A denúncia do racismo vinha associada à 
demanda por respeito à cultura dos descendentes de africanos e da afirmação de 
sua identidade específica. A negação, pela sociedade brasileira, do valor da heran-
ça cultural e histórica negra repercute na reivindicação de uma cidadania baseada 
“na preservação e valorização das tradições culturais de origem africana, na rein-
terpretação da história e na denúncia de todos os fatores de desenraizamento e de 
alienação que atingem a população negra” (D’ ADESKY, 2001, p. 151). Como 
destaca D’Adesky (2001), o movimento negro que surge no fim da década de 
1970 não apenas denuncia a imagem negativa do negro na sociedade brasileira – 
desde os livros escolares à mídia em geral –, como assume e enaltece a história de 
seus ancestrais, resgatando uma nova base da qual deve emergir uma identidade 
do negro, sujeito de sua história e de sua cultura.

Com a proximidade da instalação da Assembleia Constituinte, amplia-se a mobili-
zação social e multiplica-se a realização de encontros com o intuito de construir propos-
tas visando à promoção da população negra e ao combate ao racismo e à discriminação 
racial. Hélio Santos, que ocupava o cargo de presidente do Conselho da Comunida-
de Negra de São Paulo, foi nomeado, em 1985, representante da população negra na 
Comissão de Estudos Constitucionais. Esta comissão, popularmente conhecida como 
Comissão de Notáveis, foi estabelecida pelo presidente José Sarney com o intuito de 
formular, no prazo de dez meses, o anteprojeto da Constituição (SANTOS, 2006).7 

5. De 1981 a 1990, ocorreram dez Encontros de Negros do Norte e do Nordeste. Também foram realizados encontros 
similares reunindo militantes das regiões Sul e Sudeste (1987, 1989, 1990) e da região Centro-Oeste (1988, 1989, 
1991). Cabe, ainda, citar a realização do I Encontro Nacional de Mulheres Negras, ocorrido no Rio de Janeiro em 1988, 
e do I Encontro Nacional das Entidades Negras, ocorrido em 1991 em São Paulo. 
6. A campanha “Não deixe sua cor passar em branco” visava mobilizar a população para responder ao quesito de 
autoidentificação da cor no Censo de 1991. A Campanha da Fraternidade de 1988 da Igreja Católica organizou-se sob 
o lema “Ouvi o clamor desse povo negro”.
7. A reivindicação pela participação de ao menos um representante da população negra na Comissão de Estudos Constitucionais 
foi levada ao então governador de São Paulo, Franco Montoro, durante ato do Conselho da Comunidade Negra em repúdio ao 
regime de apartheid da África do Sul. Após a nomeação de Hélio Santos, o Conselho da Comunidade Negra passou a mobilizar 
uma articulação nacional das propostas do movimento negro para serem incluídas no anteprojeto. 
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Ainda em 1986 ocorre o I Encontro de Comunidades Negras Rurais do  
Maranhão com o tema O negro e a Constituição, que foi seguido por outros even-
tos similares. No mesmo ano, organizações do movimento negro realizam em 
Brasília a Convenção Nacional do Negro pela Constituinte, contando com a  
presença de representantes de 63 entidades dos movimentos negros brasileiros de 16 
estados da Federação brasileira, com um total de 185 inscritos. O documento então 
aprovado foi entregue aos constituintes e entre as reivindicações apresentadas encon-
tram-se a criminalização do racismo e o direito à posse de suas terras pelas comuni-
dades quilombolas, temas que serão mais tarde acolhidos no texto constitucional.

O ano de 1988 foi marcado não apenas pelos trabalhos da Assembleia Cons-
tituinte, mas também por representar os 100 anos da abolição da escravidão no 
Brasil. A data, de alta significação simbólica, foi objeto de ampla mobilização do 
movimento negro, culminando com a organização de marchas em várias localidades. 
Na cidade do Rio de Janeiro, a “Marcha contra a farsa da abolição: nada mudou, 
vamos mudar”, embora autorizada pelo governo local, chegou a ser proibida pelo 
Exército brasileiro.8 

Nesse período de crescente mobilização, assistiu-se, no âmbito do gover-
no federal, ao aparecimento de uma primeira instituição, visando o tratamento 
da temática racial. Em 1988, foi criada a Fundação Cultural Palmares (FCP),9  
organismo federal voltado à promoção e à preservação da influência negra na so-
ciedade brasileira. Ligada ao Ministério da Cultura (MinC), tinha também entre 
seus objetivos a identificação das comunidades remanescentes de quilombos e o 
apoio à demarcação e titulação de suas terras. Durante muitos anos, a FCP agre-
gou as responsabilidades pela política direcionada à população negra, apesar de 
seu viés predominantemente cultural e da falta dos mecanismos necessários para 
o cumprimento adequado de seus objetivos. 

O surgimento dessa fundação simboliza, em nível federal, a inauguração de 
uma nova etapa no tratamento da questão racial. Esta temática passa a ser reco-
nhecida como portadora de demandas de reconhecimento e legitimidade, que se 
expressam na adoção da data de 20 de novembro como dia da consciência negra 
e no reconhecimento de Zumbi como herói nacional, ambos resultado do esforço 
empreendido pelas organizações negras.10 Tais conquistas, ainda que tenham tido 
importante valor simbólico, estavam, entretanto, bastante aquém dos anseios da 
população afro-brasileira da época. 

8. Ver a respeito Silva (2006). 
9. A Fundação Cultural Palmares é nascida da Comissão do Centenário da Abolição da Escravatura do Ministério da Cultura. 
10. O dia 20 de novembro é atualmente celebrado oficialmente em mais de 200 cidades brasileiras de todas as regiões 
do país. Zumbi dos Palmares está inscrito oficialmente no livro do Pantheon dos Heróis Nacionais, desde 1996, por 
meio da aprovação da Lei no 9.315.
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Produto desse contexto, a Constituição Federal de 198811 participa do diálo-
go direto com a temática da discriminação racial. Tendo como marco a afirmação 
da igualdade, o combate aos preconceitos, o repúdio ao racismo e a defesa da plu-
ralidade e da liberdade de culto, o texto constitucional trata do racismo, reconhe-
cido como crime inafiançável e imprescritível, e da diversidade cultural da Nação 
como aspecto a ser reconhecido e valorizado. Neste sentido, ela dá continuidade à 
trajetória iniciada durante os anos 1980, quando a denúncia contra o racismo e a 
reafirmação e valorização da cultura negra apresentavam-se como elementos cen-
trais da estratégia política do movimento negro, e ao questionamento da ideologia 
da democracia racial. Outro grande avanço foi o reconhecimento dos territórios 
quilombolas, abrindo-lhes a possibilidade do direito à posse de suas terras.

2.2 A Constituição e a questão racial 

Como já destacado, no âmbito da temática racial, a CF/88 tratou com destaque os 
temas da discriminação racial, da diversidade cultural e do reconhecimento dos di-
reitos da população remanescente de quilombos.12 O texto constitucional tornou 
o racismo um crime inafiançável e imprescritível (Art. 5o); reconheceu ainda os 
territórios quilombolas como bens culturais nacionais (Art. 216) ao mesmo tempo 
em que admitiu o direito da população remanescente de quilombos à propriedade 
definitiva das terras que estejam ocupando, “devendo o Estado emitir-lhes os títu-
los respectivos” (Art. 68 – Disposições Transitórias) e afirmou a diversidade cultu-
ral como um patrimônio comum a ser valorizado e preservado (Art. 215 e 216). 

O combate às desigualdades raciais não foi objeto de tratamento específico pela 
CF. Entretanto, como tem destacado a bibliografia sobre o tema, a centralidade dada 
aos princípios da dignidade da pessoa humana (Art. 1o), da redução das desigualdades  
(Art. 3o), da promoção do bem de todos (Art. 3o), da recusa de qualquer forma de pre-
conceito ou discriminação (Art. 3o), da prevalência dos direitos humanos (Art. 4o) e da 
defesa da igualdade (Art. 5o), permitiu o acolhimento não apenas do repúdio ao racismo 
(Art. 5o, inciso XLII), mas de ampla defesa da justiça, do combate aos preconceitos e da 
defesa da pluralidade, todos com transbordamento direto à questão racial (SARMEN-
TO, 2006); (SILVA JR., 2002). A isonomia de que trata a Constituição brasileira não é 
apenas formal, mas configura uma “verdadeira meta para o Estado, que deve agir positi-
vamente para promovê-la” (SARMENTO, 2006, p. 63). Reconhecendo que a igualdade 
racial não faz parte da realidade social brasileira, o texto constitucional propõe, ao contrá-
rio, que esta deve ser meta e objetivo da ação do Estado e da sociedade (ROCHA, 1996). 

11. Para mais aspectos do tratamento dado à questão negra em constituições anteriores ver Nascimento e  Nascimento 2004.
12. “Concretizaram-se as primeiras três reivindicações do Manifesto da Convenção Política do Negro de 1945 e do 
programa do Teatro Experimental do Negro (TEN) anunciado no jornal Quilombo: a Constituição Cidadã anuncia a na-
tureza pluricultural e multiétnica do país (Art. 215, § 1o), estabelece o racismo como crime inafiançável e imprescritível 
(Art. 5o, inciso XLII). Além disso, determina a demarcação das terras das comunidades remanescentes de quilombos 
(Art. 68, Disposições Transitórias).” (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2004, p. 143).
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Nesse sentido, como vem sendo reconhecido por analistas do tema, apesar de 
sua utilização ainda limitada, é ampla a potencialidade transformadora da Constitui-
ção no campo racial (SARMENTO, 2006; SILVA Jr., 2002). Deve ser lembrada a 
proibição da diferença salarial ou admissão por motivos de cor (Art. 7o, inciso XXX), 
e a garantia de uma educação sem preconceitos (Art. 227). Destaca-se, principalmen-
te, a garantia do princípio da igualdade não mais entendido a partir do pressuposto 
liberal da restrita defesa da liberdade, mas ampliado para a garantia de direitos que 
assegurem o exercício destas liberdades fundamentais. “Parte-se da premissa de que a 
igualdade é um objetivo a ser perseguido através de ações e políticas públicas, e que, 
portanto, ela demanda iniciativas concretas em proveito dos grupos desfavorecidos” 
(SARMENTO, 2006, p. 66). O texto constitucional brasileiro abraça, assim, os 
princípios da promoção da igualdade e do combate a discriminações e preconceitos.  
A Constituição aponta ainda para os instrumentos de defesa de direitos difusos ou 
coletivos, em que se incluem a defesa dos direitos dos grupos étnicos minoritários. 
A relevância é dada pelo reconhecimento de que a defesa de direitos não se restringe 
àqueles afetos aos indivíduos, mas se estende aos direitos de grupos sociais específicos 
ou de direitos afetos à coletividade como um todo.13 Neste sentido, cabe ao Ministério 
Público Federal (MPF) a atuação na proposição de ações civis públicas em prol dos 
interesses das minorias, o que vem efetivamente permitindo uma ação inovadora em 
defesa da promoção da igualdade racial, como será tratado na seção 5 deste capítulo. 

Cabe ainda ressaltar o reconhecimento dado pela Constituição à plu-
ralidade étnica/racial da população brasileira. Ao estabelecer a proteção das 
culturas afro-brasileiras e a necessidade de fixação das datas comemorativas 
significativas para os diferentes “segmentos étnicos nacionais” (Art. 215) e 
o acolhimento das contribuições de diferentes culturas e etnias para a for-
mação do povo brasileiro no ensino de história (Art. 242), não apenas se 
reconhece a diversidade da formação nacional, como se aponta a necessidade 
de acolhê-la nos eventos culturais e práticas educacionais.

3 O PERÍODO PÓS-CONSTITUINTE E A CONSOLIDAÇÃO INSTITUCIONAL  
DA TEMÁTICA RACIAL 

Aprovada a Constituição, observa-se um efetivo movimento de regulamentação 
do texto constitucional. Projetos de lei tipificando os crimes e suas penas têm sido 
apresentados e aprovados no Congresso Nacional, aprofundando o tratamento le-
gal como instrumento de combate à discriminação. Mas o período pós-constituinte 
assiste também à emergência de um conjunto absolutamente novo de intervenções 
públicas. Incentivados por uma crescente mobilização do movimento negro, e por 

13. Este reconhecimento teve início com a aprovação da Lei no 7.437/1985 e foi reforçado pelo texto constitucional.  
Ver a respeito Barbosa (2000).
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um contexto internacional em que o debate em torno do racismo e da discriminação 
ganham destaque, programas são formulados, instituições são criadas, ao mesmo 
tempo em que tem início um instigante debate por ações afirmativas. Este período 
marca a emergência da promoção da igualdade racial como objeto da ação pública. 

3.1 A legislação contra a discriminação racial

A demanda pelo enquadramento criminal do racismo não é nova na sociedade 
brasileira. O primeiro projeto de lei que se conhece sobre o tema é de autoria 
do senador Hamilton Nogueira e foi apresentado à Assembleia Constituinte de 
1946. Tendo por base o manifesto resultante da Convenção Nacional do Negro,14 
Nogueira elaborou um projeto que tornava crime a discriminação racial. Os cons-
tituintes rejeitaram a proposta, utilizando, entre outros argumentos, a carência de 
provas reais da existência de discriminação racial no país. Mas, nos anos seguin-
tes, eventos de grande repercussão na mídia15 legitimaram o reconhecimento da 
discriminação racial, se não como crime, ao menos como contravenção penal.  
A Lei Afonso Arinos, aprovada em 1951, foi a primeira peça da legislação federal 
voltada ao enfrentamento do problema da discriminação no Brasil.16 Mas sua pro-
posição não teve como motivação o reconhecimento do processo persistente ou 
sistemático de discriminação sofrida pela população negra do país, mas, ao contrá-
rio, os eventos de discriminação sofridos por estrangeiros no país.17 Entretanto, o 
seu valor está em ser a primeira e, durante muito tempo, a única legislação penal 
que abordava, com vista a uma solução antirracista, a problemática racial no Brasil.

Mas é o repúdio ao racismo declarado na Constituição de 1988 que mobilizou 
os esforços mais significativos com vista à substituição da Lei Afonso Arinos. Nesta 
nova conjuntura, já em 1989, foi aprovada a Lei no 7.716, de 1989, de autoria do 
deputado federal Carlos Alberto Oliveira. A chamada Lei Caó prevê a punição para 
atos motivados pelo preconceito de cor ou raça, partindo de um exaustivo trabalho de 

14. A convenção foi promovida pelo Teatro Experimental do Negro e ocorreu em 1945, em São Paulo e em 1946, no Rio de 
Janeiro. Seu manifesto foi entregue aos partidos políticos participantes da Constituição de 1946. Ver Nascimento (2004). 
15. Tiveram repercussão nacional e internacional os seguintes incidentes: em 1947, Irene Diggs, antropóloga negra esta-
dunidense, foi barrada no Hotel Serrador, no Rio de Janeiro. No mesmo ano, um grupo de atores do Teatro Experimental 
do Negro tiveram sua entrada impedida no Hotel Glória, também no Rio de Janeiro, para participação em uma festa 
organizada pela Sociedade Brasileira dos Artistas para a qual eram convidados. Mas o caso que causou maior cons-
trangimento ocorreu em 1950, quando a coreógrafa Katherine Dunham e a cantora Marian Anderson, artistas negras 
estadunidenses e internacionalmente famosas, foram discriminadas no Hotel Esplanada, em São Paulo. Medeiros (2004).
16. A lei identifica como objeto de punição os atos de recusar hospedagem, acesso, atendimento ou inscrição em escolas 
por motivo de preconceito de raça ou cor. Institui pena de 15 dias a três meses de prisão, multas ou perda de cargo quan-
do o ator da ação for agente público. Sobre as legislações estaduais e municipais que trataram do tema ver Silva Jr. (1998). 
17. Declarou o autor que “A oportunidade da apresentação do meu projeto deveu-se exclusivamente a um fato escan-
daloso que os jornais veicularam e que se tornou, desde logo, do domínio público, qual seja, a proibição instituída ou 
determinada pela gerência estrangeira de um luxuoso hotel em São Paulo, de receber como hóspede uma grande artista 
de cor, norte-americana, que tem dedicado a sua vida a apresentar ao mundo, por meio de uma mensagem de arte, as 
queixas e reivindicações da raça, oprimida nos Estados Unidos.” Nascimento e Nascimento, (2004, p. 131). 
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tipificação daqueles atos.18 Contudo, assim como a lei anterior, esta também deixará, 
inevitavelmente, situações em descoberto. Ainda em desfavor da Lei Caó, aponta-se 
a ausência de indicação dos possíveis agentes da discriminação, o que fazia a Lei Afon-
so Arinos.19 Mas, segundo a literatura sobre o tema, os grandes problemas para a aplica-
bilidade desta lei são outros. 20 De um lado, o rigor determinado pela inafiançabilidade e  
imprescritibilidade fazem que a lei seja considerada por muitos operadores do direito 
como excessiva e/ou desproporcional. De outro lado, dificuldades como a de constituir 
a prova do ato de discriminação ou as resistências encontradas no interior do sistema 
policial e judiciário em reconhecer a motivação racista dos atos denunciados são alguns 
dos fatores que explicariam o limitado recurso às normas antidiscriminação. 

Em que pesem as dificuldades citadas, outros dispositivos legais foram apro-
vados no Congresso Nacional, visando coibir práticas discriminatórias contra a 
população negra. Entre os mais recentes, destaca-se a recente Lei no 9.459, de 13 de 
maio de 2007, conhecida como Lei Paim. Esta lei inclui na Lei no 7.716 o crime de 
incitação ao preconceito ou à discriminação, além de permitir o reconhecimento, 
pelo Código Penal (CP) brasileiro, do crime de injúria também quando utilizando 
elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou origem.21 

Entretanto, no decorrer da década de 1990, analistas e militantes da questão 
racial passam a destacar, cada vez com maior ênfase, outras limitações no uso da 
ação repressiva no enfrentamento da discriminação racial. Aponta-se que, ao atacar 
sobretudo o resultado da discriminação, esta legislação afeta pouco suas causas: o 
preconceito, o estereótipo, a intolerância e o racismo. Ao mesmo tempo, deixa in-
tocada a forma mais eficaz e difundida de discriminação: aquela que opera não por 
injúria ou atos expressos de exclusão, mas por mecanismos sutis e dissimulados de 
tratamento desigual. A chamada discriminação indireta, largamente exercida sob o 
manto de práticas institucionais, atua também nas políticas públicas por meio da 
distribuição desigual de benefícios e serviços.22 Estas preocupações estarão progres-
sivamente presentes no debate sobre o tema do combate à discriminação.

18. Além dos casos já citados na Lei Afonso Arinos, a Lei Caó determina punição para impedimento de acesso a empre-
go, transportes públicos, entradas sociais de edifícios, assim como para o impedimento ou obstáculo a qualquer forma 
de convivência social ou familiar. As penas variam de um a cinco anos de prisão.
19. A Lei Afonso Arinos aponta os agentes de cada contravenção, seja ele o diretor, o gerente, seja o responsável 
pelo estabelecimento.
20. Ver, por exemplo, Silva Jr. (2001), Silva Jr. (1998) e Medeiros (2004).
21. Um dos poucos casos em que houve a efetiva aplicabilidade da legislação em um processo de crime racial no Brasil, 
foi o caso do Siegrifried Ellwanger, condenado a dois anos de reclusão, com suspensão condicional da pena (sursis)  
com a prestação de serviços comunitários por quatro anos -, em sentença de 1996. A sentença mantida pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) em março de 2001 condenou por prática de racismo a edição e venda de livros com apologia de 
ideias preconceituosas e discriminatórias. Embora o caso em questão não envolvesse a população negra diretamente, 
e sim a comunidade judaica, foi fundamental e emblemática para aplicação da legislação brasileira que criminaliza o 
racismo, criando jurisprudência a respeito da matéria sobre crimes raciais. Os votos escritos produzidos pelos ministros 
do STF estão reproduzidos integralmente em Supremo Tribunal Federal (2004). 
22. Ver a respeito Gomes (2001).



Políticas Sociais: acompanhamento e análise272

3.2 A década de 1990 e as novas ações federais

No campo das ações de governo, nos anos subsequentes à promulgação da Cons-
tituição federal e à criação da FCP, registraram-se poucos avanços no que se refere 
à promoção da igualdade racial por parte do governo federal. Somente em 1995 as 
iniciativas governamentais voltam a ser observadas, basicamente como decorrência 
das pressões do movimento negro, sobretudo como resultado da Marcha Zumbi 
dos Palmares contra o Racismo pela Cidadania e a Vida, que mobilizou o país em 
torno de uma ampla pauta de reivindicações. Em um movimento distinto do ob-
servado até a década de 1980, entre 1990 e 1995, como lembra Bento (2000), as 
centrais sindicais e os principais sindicatos brasileiros passaram a incluir a temática 
das relações raciais em sua pauta de reivindicações, o que se refletiu não apenas na 
promoção de seminários, encontros, cursos e publicações, como no aparecimen-
to de órgãos internos específicos sobre o tema, como a Secretaria de Pesquisas e 
Desenvolvimento da Igualdade Racial da Força Sindical ou a Comissão Nacional 
contra a Discriminação Racial da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Esta 
mobilização do movimento sindical culminou com a criação, em novembro de 
1995, do Instituto Interamericano pela Igualdade Racial (Inspir), cujo primeiro 
presidente foi Vicente Paulo da Silva, então presidente da CUT. Também entre 
as Organizações Não Governamentais (ONGs), a questão racial passa a marcar 
presença, seja por meio da criação de entidades específicas voltadas a esta questão,23 
seja por meio da inclusão de projetos voltados ao tema por parte de ONGs com 
perfil de atuação mais amplo, como o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Eco-
nômicas (Ibase).24 Neste contexto pós-constituinte, cabe lembrar a ação organiza-
da dos diversos atores e entidades do movimento negro em torno da campanha 
“Não deixe sua cor passar em branco”, que visava mobilizar a população quanto à 
resposta ao quesito de autoidentificação da cor no Censo de 1991.

Contando com ampla mobilização do movimento negro e do movimen-
to sindical, a organização da Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo 
pela Cidadania e a Vida reuniu, em 1995, em Brasília, mais de 30 mil pessoas, 
entre elas 5 mil dirigentes sindicais (BENTO, 2000), pressionando o governo 
a um compromisso público contra a discriminação racial. O documento en-
tão entregue ao governo federal ressalta não apenas o protesto “contra as con-
dições subumanas em que vive o povo negro deste país”, mas, principalmente, 
expressa a demanda por “ações efetivas do Estado” (MARCHA..., 1996, p. 9). 
Apontando a existência de racismo na escola, que impede a valorização posi-
tiva da diversidade étnico-racial, denunciando uma divisão racial do trabalho 
no país, destacando o acesso diferenciado a políticas públicas, como no caso 
da saúde, da segurança pública e da justiça, o documento da marcha demanda 

23. Ver a respeito Telles (2003, p. 73-74).
24. Ver a respeito Hering (2000).
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do Estado a criação de condições efetivas para que todos possam se beneficiar 
da igualdade de oportunidades como condição de afirmação da democracia 
brasileira. Para isso, duas linhas de intervenção são propostas. De um lado, 
reclama-se a adoção de medidas de valorização da pluralidade étnica da so-
ciedade. De outro, apresenta-se um programa de ações visando à promoção 
da igualdade e incluindo a implantação de ações afirmativas para o acesso a 
cursos profissionalizantes e universidades. 

Em resposta à mobilização, o governo FHC instituiu, no Ministério 
da Justiça (MJ), o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) de Valoriza-
ção da População Negra, com a incumbência de propor ações integradas 
de combate à discriminação racial e de recomendar e promover políticas de 
“consolidação da cidadania da população negra”.25 O debate sobre o tema da 
saúde da população negra também ganha espaço no GTI, em que foi enfa-
tizada a necessidade de se considerar, no desenho desta política, as doenças 
e os problemas de maior incidência sobre a população negra. Em 1996, foi 
elaborado o Programa de Anemia Falciforme do Ministério da Saúde (MS) 
e começa a ser elaborado o Manual de doenças mais importantes, por razões 
étnicas, na população brasileira afrodescendente, concluído em 2000. A partir 
de 2003, começou a ser discutida a elaboração de uma Política Nacional de 
Saúde da População Negra. 

Ainda nessa segunda metade dos anos 1990, mas respondendo a pressões 
internacionais, o Ministério do Trabalho (MTb) implementou ações visando 
ao combate à discriminação racial. Em 1992, a CUT, com o apoio das demais 
centrais sindicais, apresentou à Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
uma reclamação formal contra o governo brasileiro por descumprimento da 
Convenção 111(BENTO, 2000, p. 330-331).26 Como resposta, o MTb criou, 
em 1996, o Grupo de Trabalho para a Eliminação da Discriminação no Empre-
go e na Ocupação (GTDEO), e em 1997 lançou o programa Brasil, Gênero e 
Raça, cujo principal objetivo era a implementação de Núcleos de Promoção da 
Igualdade de Oportunidades e Combate à Discriminação. Contudo, o resulta-
do prático destas iniciativas foi bastante limitado.27

Além disso, o governo federal brasileiro realizou em 1996 o seminário inter-
nacional Multiculturalismo e Racismo: O Papel da Ação Afirmativa nos Estados 
Democráticos Contemporâneos, organizado pelo Departamento dos Direitos 

25. Decreto presidencial de 20 de novembro de 1995.
26. Adotado pela OIT em 1958, e promulgada pelo Brasil em 1964, a Convenção 111 prevê que todos os países 
signatários devem promover a igualdade de oportunidades e de tratamento em matéria de emprego e de ocupação, 
incluindo a recusa de qualquer distinção salarial ou diferença de tratamento por motivos de cor ou raça.
27. Na prática, porém, estes núcleos funcionaram efetivamente apenas no combate à discriminação e de colocação de 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho: 90% dos atendimentos realizados se referem à população com defici-
ência. Ver a respeito o capítulo sobre Igualdade Racial do periódico Políticas Sociais: acompanhamento e análise no 13.
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Humanos, da Secretaria dos Direitos da Cidadania.28 O seminário foi um mar-
co no debate sobre as ações afirmativas e sua aplicabilidade. Neste mesmo ano, 
por meio do Decreto no 1.904, de 13 de maio de 1996, foi instituído o Programa 
Nacional de Direitos Humanos (PNDH), que, em seu subitem “População negra” – 
integrante do item “Proteção do direito e tratamento igualitário perante a lei” – traz 
propostas de ações afirmativas em conformidade com as apresentadas pelo movi-
mento negro no ano anterior.29 

Mas foi somente em 2001, em decorrência dos desdobramentos da mobi-
lização relacionada à realização, em Durban, da III Conferência Mundial con-
tra Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata,30 que 
o Brasil assumiu o compromisso efetivo de implementar políticas de Estado de 
combate ao racismo e de redução das desigualdades raciais, com a adoção de 
novas iniciativas. A conferência de Durban havia sido convocada pela Assem-
bleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1997, em contexto 
de revisão das ações de combate ao racismo em um mundo em que os conflitos 
de natureza étnica se intensificavam. Sua realização foi prevista para setembro 
de 2001, na África do Sul, onde a política de segregação racial conhecida como 
apartheid havia vigorado até 1990 e mobilizado os debates das duas conferên-
cias anteriores. Em resposta à Resolução no 2000/14, da Comissão de Direitos 
Humanos das Nações Unidas, foi instituído, em setembro de 2000, o Comitê 
Nacional para a Preparação da Participação Brasileira na referida conferência.  
O processo de organização previu a realização de conferências preparatórias 
nacionais, assim como de conferências regionais, tendo o governo brasileiro se 
comprometido a sediar a reunião regional das Américas. Contudo, alegando ra-
zões orçamentárias, o Brasil decidiu posteriormente não mais sediar este evento, 
que foi realizado, em dezembro de 2000, em Santiago, no Chile. Previu-se tam-
bém a organização de uma reunião nacional preparatória, que teve lugar no Rio 
de Janeiro, em julho de 2001.31

Tanto para as reuniões preparatórias da III Conferência Mundial como para 
a Conferência Regional do Chile e para a Conferência Nacional, as organizações 
do movimento negro desenvolveram intenso esforço de mobilização. No Brasil, 
a Conferência Nacional contou com mais de 2 mil participantes e foi precedi-
da por reuniões preparatórias realizadas em quase todos os estados. No âmbito  

28. A cerimônia de abertura assistiu, pela primeira vez, ao reconhecimento público de um presidente brasileiro da 
existência de discriminação e desigualdade racial em desfavor dos negros (SANTOS, 2007).
29. Trata-se aqui do Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial, entregue ao presidente da Repú-
blica ao fim da Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, em memória ao tricentenário 
da morte de Zumbi, conforme já citado no texto.  
30.  As duas conferências anteriores da ONU sobre o tema foram realizadas em Genebra em 1978 e 1983. Uma quarta 
conferência está prevista para ser realizada em abril de 2009.
31. Sobre a preparação da conferência de Durban ver Telles (2003, p. 87 e seguintes).
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internacional, além das reuniões oficiais preparatórias, como a reunião regional 
das Américas, foram realizados encontros entre os movimentos negros de vários 
países, elaborando diagnósticos, pautas e documentos reivindicativos. As ONGs 
enviaram entre 150 e 200 representantes à conferência de Durban, que se soma-
ram à delegação oficial de mais de 50 representantes (TELLES, 2003, p. 92 e 94).

O Brasil tornou-se, assim, signatário da Declaração de Durban, que em 
seu Art. 108 dispõe: 

Reconhecemos a necessidade de se adotarem medidas especiais ou medidas po-
sitivas em favor das vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e into-
lerância correlata com o intuito de promover sua plena integração na sociedade.  
As medidas para uma ação efetiva, inclusive as medidas sociais, devem visar corrigir 
as condições que impedem o gozo dos direitos e a introdução de medidas especiais 
para incentivar a participação igualitária de todos os grupos raciais, culturais, lin-
güísticos e religiosos em todos os setores da sociedade, colocando todos em igualda-
de de condições (BRASIL, 2001).

O mesmo artigo aponta ainda as medidas especiais a serem adotadas: são 
aquelas que possibilitem garantir representação apropriada nas instituições de en-
sino, no emprego, nos partidos políticos, nos parlamentos, nos órgãos judiciais, 
na política, no exército e nos serviços civis.

E efetivamente, como lembra Sarmento (2006, p. 77), foi a partir dos tra-
balhos preparatórios para a conferência mundial de Durban que as ações afirma-
tivas começaram a ser pensadas seriamente como instrumento para a redução da 
desigualdade racial no Brasil. Esta nova linha de intervenção assentou-se sobre a 
constatação de que, em que pese o progresso observado na legislação antirracista 
que havia se desenvolvido durante a década de 1980 e 1990, e os avanços regis-
trados na melhoria das condições sociais da população negra a partir da ampliação 
do acesso das políticas sociais, os altos índices de desigualdade racial continuaram 
praticamente inalterados, exigindo ações específicas.

3.3 A consolidação institucional da temática racial

A conferência de Durban constituiu efetivo marco para o tratamento das ques-
tões raciais no Brasil. Pela primeira vez, o governo brasileiro assumiu, na cena 
pública nacional e internacional, a existência de um problema racial no país 
e comprometeu-se com seu enfrentamento. Como resultado, várias medidas 
começaram a ser implementadas pelo governo federal. Foi criado o Conselho 
Nacional de Combate à Discriminação Racial (CNCD), ligado à Secretaria 
de Estado de Direitos Humanos, tendo como objetivo incentivar a criação de 
políticas públicas afirmativas e proteger os direitos de indivíduos e de grupos 
sociais, raciais e étnicos sujeitos à discriminação racial. Ainda em 2001 tiveram 
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início programas de ações afirmativas em alguns ministérios que, apesar de seus 
limitados resultados, destacam-se como as primeiras experiências realizadas 
neste campo por órgãos públicos no país. Programas de ações afirmativas foram 
anunciados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), MinC e MJ, 
determinando o estabelecimento de cotas para negros em cargos de direção, 
no preenchimento de vagas em concurso público, na contratação por empresas 
prestadoras de serviço e por organismos internacionais de cooperação técni-
ca.32 No Ministério das Relações Exteriores (MRE) teve início o programa de 
“bolsas-prêmio para a diplomacia”, em favor de estudantes negros. E, em maio 
de 2002, o governo publica o Decreto no 4.228, que institui, no âmbito da ad-
ministração pública federal, o Programa Nacional de Ações Afirmativas. Con-
tudo, adotadas no fim do governo, tais medidas não se efetivaram. Excetuada 
uma ou outra,33 restaram apenas como referência e indicações de possibilidades 
de ações a serem desenvolvidas.34

Em 2003, com a posse do novo governo, três inovações significativas no que 
se refere à promoção da igualdade racial foram estabelecidas. A primeira foi a insti-
tuição da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), 
com status de ministério e tendo como objetivo formular e coordenar as políticas 
para a promoção da igualdade racial e articular as ações do governo federal de com-
bate à discriminação racial. Em segundo lugar, a criação do Conselho Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial (CNPIR). Órgão colegiado de caráter consultivo 
vinculado à Seppir, o CNPIR tem como missão propor políticas de combate ao ra-
cismo, ao preconceito e à discriminação e de promoção da igualdade racial.35 Outra 
iniciativa institucional relevante foi a instituição, ainda em 2003, do Fórum In-
tergovernamental de Promoção da Igualdade Racial (Fipir). Reunindo organismos 
executivos estaduais e municipais – secretarias, coordenadorias, assessorias, entre 
outras – voltados para a questão racial, o fórum visa articular os esforços dos três 
níveis de governo para implementar políticas de promoção da igualdade racial.

Entretanto, apesar das mudanças institucionais realizadas representarem efetivo 
adensamento da ação pública nesta área, poucos avanços concretos podem ser regis-
trados no enfrentamento das desigualdades e da discriminação. De um lado, não foi 
dada continuidade aos avanços realizados nas políticas públicas do período anterior, 
tais como os programas de ações afirmativas nos MDA, MinC e MJ, assim como, 

32. Ver a respeito Telles (2003) e Jaccoud e Beghin (2002). 
33. Como é o caso do citado programa do Ministério das Relações Exteriores, que opera por meio da oferta de bolsas 
preparatórias ao concurso do Instituto Rio Branco. 
34. Cabe lembrar que, ainda em 2002, foi criado, pelo Ministério da Educação (MEC), o Programa Diversidade na Universi-
dade, com o objetivo de estimular e apoiar cursinhos pré-vestibulares promovidos por entidades da sociedade civil. O pro-
grama foi uma alternativa ao desenvolvimento de cotas no país e foi adotado em resposta às crescentes pressões em prol 
do desenvolvimento de políticas de ação afirmativa no ensino superior. Sobre a experiência ver Braga e Silveira (2007).
35. Apesar da criação do CNPIR, o CNCD continua em vigência, pois sua atuação abarca diferentes tipos de 
discriminação, além da racial.
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apesar de continuar em vigor, não foi implementado o Decreto no 4.228/2002, que 
instituía o Programa Nacional de Ações Afirmativas. Por outro lado, o nascimento 
das novas instituições, como a Seppir ou o Comitê de Saúde da População Negra do 
MS, foi acompanhado pela emergência de uma tímida geração de novos programas 
ou ações. A temática das ações afirmativas não se impôs ao governo federal, que teve 
como única iniciativa neste campo o envio ao Congresso Nacional, em 2004, de um 
projeto de lei sobre a instituição de cotas nas instituições federais de ensino superior. 
Deve-se enfatizar, porém, que alguns programas específicos foram implementados 
no MS e no MEC, visando ampliar o acesso da população negra ao Sistema Único 
de Saúde (SUS) e implementar o ensino de história e cultura afro-brasileira, como 
será descrito na seção 4 deste capítulo. Em que pese a relevância destas iniciativas, 
observa-se que elas não fazem parte de um corpo integrado de ações no sentido do 
enfrentamento das desigualdades e da discriminação racial.

A ausência de resultados não se explica pela carência de orientações.  
Em 2003, foi lançada a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial  
(PNPIR) pela Seppir, indicando, como objetivo primordial, a redução das desi-
gualdades raciais. Determinava ainda algumas orientações básicas, entre as quais 
se destacam a qualificação de gestores públicos e de professores, a adoção de cotas 
no ensino superior e no mercado de trabalho, o incentivo a programas de diversi-
dade racial nas empresas e o desenvolvimento de programas de saúde para a popu-
lação negra. Define, também, os princípios norteadores da política racial, a saber, 
a transversalidade, a descentralização e a gestão democrática. Outras orientações 
gerais também emergiram da I Conferência Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial (Conapir), realizada em Brasília, em julho de 2005. Reunindo mais de mil 
delegados de todo o país, a Conapir aprovou amplo conjunto de propostas, visan-
do subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial. 
Este, entretanto, até o final de 2008, não havia ainda sido concluído pela Seppir, 
apesar de seu lançamento ter sido inicialmente previsto para novembro de 2005.

3.4 Ações e compromissos no cenário internacional 

Além das já citadas adesões brasileiras a tratados e convenções internacionais que 
abordam o tema do racismo e da discriminação,36 iniciativas advindas do cenário 
internacional nos últimos anos também vêm provocando o governo federal a uma 
ação mais efetiva na implementação de ações de combate à discriminação e de 
promoção da igualdade racial. Serão aqui lembradas duas importantes manifesta-
ções internacionais ocorridas em 2006, expressando críticas em relação à atuação 
do governo brasileiro e solicitando o efetivo cumprimento dos tratados e acordos 
internacionais ratificados pelo país. 

36. Cabe lembrar também a adesão brasileira ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos; ao Pacto Inter-
nacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; à Convenção sobre a Eliminação da Discriminação Racial; e à 
Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher.
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Em 2006, a Organização dos Estados Americanos (OEA), por meio de sua 
Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), condenou o Estado brasi-
leiro por ter negado a uma vítima de racismo a garantia de proteção judicial, assim 
como por ter violado o seu direito à igualdade perante a lei (CIDH/OEA, 2006). 
A manifestação da corte da OEA referia-se à denúncia apresentada pela Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB/SP) e pelo Instituto Negro Padre Batista com re-
lação ao caso de Simone Diniz. O caso Simone, como ficou conhecido, sintetiza 
a trajetória infrutífera dos esforços de penalização dos atos de racismo no país.  
A trabalhadora doméstica apresentou, em 1997, denúncia de prática de discrimi-
nação contra um empregador que publicou anúncio de emprego de cunho racista 
em jornal de ampla circulação. O crime não apenas permaneceu impune, como 
sequer foi acolhido pelo Ministério Público e pelo juiz de direito ao qual coube 
avaliar os autos. Em que pesem os depoimentos colhidos confirmando os fatos e as 
provas materiais existentes, o processo foi arquivado por ausência de fundamento. 

A manifestação dirigida ao governo brasileiro acusa o não cumprimento 
do disposto na Convenção Internacional pela Eliminação de Todas as For-
mas de Discriminação, em especial os artigos que se referem ao compromisso 
de condenar a discriminação racial, zelar para que as autoridades o façam e 
garantir o acesso à justiça e o tratamento igualitário perante a lei, sem dis-
tinção de raça ou cor. Em sua análise sobre o caso, a CIDH considerou o 
Estado brasileiro omisso, em função da falta de diligências para responder 
pela violação constatada. Ilustrando o relatório com outros casos de discri-
minação no recrutamento por via de anúncios em jornais, apresentou ainda 
uma série de recomendações, entre as quais: reparar a vítima Simone Diniz 
pelos danos morais e materiais decorrentes do fato em análise; realizar modi-
ficações legislativas e administrativas para que a legislação contra o racismo 
e a discriminação sejam efetivas; adotar medidas de educação voltadas aos 
funcionários da justiça e polícia para evitar o efeito de discriminações nas in-
vestigações e no processo das denúncias; promover compromisso com a im-
prensa, visando à eliminação de publicidades e anúncios de cunho racista; e 
solicitar aos Ministérios Públicos estaduais a criação de promotorias públicas 
especializadas na investigação de crimes de racismo e discriminação racial. 

O Relatório no 66/2006 da CIDH/OEA não apenas condena o Estado 
brasileiro por omissão e desrespeito ao direito de acesso à Justiça, como avalia 
a legislação nacional que regulamenta o dispositivo constitucional que cri-
minaliza os atos de racismo. Segundo a OEA, a Lei no 7.716/1989, principal 
dispositivo sobre a matéria, exige a explícita prática do racismo e a intenção do 
ofensor de discriminar a vítima. Tal exigência não constrange a discriminação 
tipicamente brasileira, assentada na ação “velada e revestida de cordialidade” e 
na discriminação indireta. 
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Nesse sentido, o texto provisório da Convenção Interamericana contra o 
Racismo e Todas as Formas de Discriminação e Intolerância, em debate na OEA, 
aprofunda e amplia o conceito de racismo, conforme aponta o Procurador Geral 
do Trabalho Otávio Brito Lopes:37 

Se no âmbito penal a OEA propõe que a ampliação da consideração legal do ra-
cismo siga a linha de prescindir da intenção para comprovar uma atitude racista, 
bastando um efeito de exclusão ou óbice com fundamento racial, o ainda provi-
sório texto da Convenção da OEA aprofunda e amplia ainda mais esse princípio.  
Ao enunciar em seu Artigo 1o, de modo formal e categórico, que a “discrimina-
ção indireta” está entre as acepções consideradas pela Convenção, a OEA amplia 
o conceito de discriminação incluindo qualquer provisão, critério ou prática que, 
intencionalmente ou não, resulte em distinção, desvantagem, exclusão ou restrição 
dos direitos humanos ou liberdades fundamentais de pessoas pertencentes a grupos 
específicos, como o de negros e de mulheres (LOPES, 2008).

Uma segunda manifestação internacional sobre atuação do governo brasi-
leiro no que se refere à questão racial ocorreu no âmbito da ONU, com a publi-
cação do relatório Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Todas as Formas de 
Discriminação, elaborado por Doudou Diène, relator especial das Nações Unidas.  
O relatório, apresentado à Assembleia Geral da ONU em 2006, destaca o pro-
fundo enraizamento da discriminação racial na sociedade brasileira, assim como 
a persistência da ideologia da democracia racial. A partir de entrevistas realizadas 
com autoridades brasileiras, o relatório destaca a importância do reconhecimento 
do problema e de sua relevância pelo governo federal, mas aponta as resistências  
em outros âmbitos da administração pública (DIÈNE, 2006, p. 9),38 assim como 
a impunidade dos casos de racismo denunciados à Justiça. Destaca ainda que  
“viajar pelo Brasil é como movimentar-se simultaneamente em dois planetas diferen-
tes, aquele da vivaz e colorida mistura de raças nas ruas e outro quase que totalmente 
branco, dos corredores do poder político, social, econômico e da mídia” (DIÈNE, 
2006, p. 19). Mesmo em regiões de ampla predominância da população negra, como 
o estado da Bahia, constata que não se observa a presença deste grupo nos níveis mais 
altos de poder. Destaca ainda a folclorização da cultura e religiões negras como me-
canismo de obscurecer o preconceito e a discriminação que cerca tais manifestações.

37. A OEA tem discutido o texto da Convenção Interamericana contra o Racismo e Todas as Formas de Discriminação e 
Intolerância, que deverá ser aprovado proximamente. O texto em debate propõe a inclusão, no conceito de discriminação, 
de práticas que intencionalmente ou não, resultem em desvantagens, exclusão e restrição de direitos de grupos específi-
cos. Este caminho já vem sendo trilhado no Brasil por meio do resgate, pelo Ministério Público do Trabalho, da Convenção 
111 da OIT e do conceito ali acolhido, de discriminação indireta. Sob esta base, o MPT vem desenvolvendo o Programa 
de Promoção da Igualdade de Oportunidades para Todos. Ver a respeito Lopes (2008). A ampliação do conceito legal de 
discriminação. Correio Braziliense, Brasília, 26 de maio de 2008. Caderno Direito e Justiça.
38. A visita do relator ao Brasil foi realizada em outubro de 2005. O então governador de Pernambuco, por exemplo, 
declarou ao relator que o racismo não é um problema no Brasil, como seria comprovado pelo fato de o país ter ídolos 
negros no futebol e na música. 
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O relatório também apresentou um conjunto de recomendações. Cabe des-
tacar a que se refere ao estabelecimento de uma comissão nacional de alto nível, 
com o mandato de avaliar as manifestações, expressões e consequências do racis-
mo e da discriminação racial na sociedade brasileira. A partir do trabalho desta 
comissão, propõe a elaboração de um programa nacional de erradicação do racis-
mo e promoção da igualdade racial, integrado à Política Nacional de Promoção 
da Igualdade Racial. Recomenda o fortalecimento da Seppir e a prioridade ao 
combate à violência a qual estão submetidas as populações negras, especialmente 
os jovens. Por fim, destaca surpresa com a inexistência, no país, de um memorial 
nacional da escravidão e sugere que ele seja erigido para prestar homenagem aos 
milhões de vítimas e preservar sua memória na história brasileira.

Essas manifestações de organismos internacionais integram o movimento 
que tem ganhado força em todo o mundo, desde o fim da década de 1990, de 
combate à discriminação racial e ao racismo. Apoia-se em um diagnóstico com-
partilhado por governos e organismos de que a internacionalização da economia, 
o crescimento das disparidades econômicas entre países e regiões e o consequente 
aumento migratório têm feito crescer o racismo e a xenofobia. Ao mesmo tempo, 
espelha um reconhecimento, do qual o Brasil tem participado, de que os fenôme-
nos de discriminação perpassam sociedades nacionais e atingem grupos históricos 
e sociais de forma altamente negativa. 

Em consonância com esse posicionamento, cabe lembrar que uma dimensão 
do texto constitucional, ainda não destacada, que transborda de forma efetiva para a 
exigência da ação do Estado diante do tema da desigualdade e da discriminação ra-
cial. É a que diz respeito ao reconhecimento legal dos direitos humanos enunciados 
em tratados internacionais em que o Brasil seja signatário.39 Ainda em 1968, o Brasil 
ratificou a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Ra-
cial, que havia sido adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) em 
dezembro de 1965. A convenção define discriminação racial, em seu Artigo 1o, como 

qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descen-
dência ou origem nacional ou étnica, que tenha o propósito ou o efeito de anular 
ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício em pé de igualdade dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais. 

39. Como destaca Silva Jr. (2001), a Constituição, em seu Artigo 5o, § 2o, acolhe a tutela aos direitos emanados nos 
tratados internacionais. A Emenda Constitucional (EC) no 45, de 2004, estabeleceu que as disposições dos tratados e 
das convenções internacionais que versam sobre direitos humanos serão considerados normas constitucionais, quando 
aprovadas pelo Congresso Nacional com os mesmos procedimentos utilizados para aprovar uma emenda constitucio-
nal – duas votações, com a opinião favorável de 3/5 dos representantes, na Câmara dos Deputados e, após, no Senado 
Federal. Contudo, a polêmica mantém-se sobre se os tratados e as convenções internacionais aprovados antes da EC 
também contam com força de normas constitucionais, exigindo sua aplicação imediata. Alguns analistas lembram que, 
não raro, as disposições destes tratados e convenções já estão incorporadas à Constituição – como princípios funda-
mentais e como direitos/garantias fundamentais –, incluindo a temática da ação do Estado na luta contra o racismo e 
na promoção dos grupos vítimas de preconceito e discriminação. Sobre este debate ver Piovesan (2006).
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Para combater a desigualdade e a discriminação, a convenção reconhe-
ce a necessidade da adoção de ações punitivas e orientadas à proibição da 
discriminação racial, assim como de adoção de ações protetoras, visando  
“assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos [...] [neces-
sário] para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de 
direitos humanos e liberdades fundamentais”. A Convenção para a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação Racial garante ainda o acesso igualitário, 
entre outros, aos direitos a habitação, saúde pública, tratamento médico, previdên-
cia social, serviços sociais, educação e formação profissional, igual participação nas 
atividades culturais e acesso aos serviços e equipamentos público. Os Estados ade-
rentes comprometem-se a tomar as medidas imediatas e eficazes, principalmente no 
campo do ensino, educação, cultura e informação, para lutar contra os preconceitos 
que levem à discriminação racial. Neste sentido, não somente ações punitivas como 
também ações de combate ao tratamento desigual ou mesmo à manutenção de 
acesso diferenciado a serviços e bens públicos por parte de negros e brancos encon-
tram aqui não apenas incentivo, mas respaldo jurídico para serem implementadas. 
Esta vertente de políticas, entretanto, encontra-se em estágio apenas inicial no país, 
como será visto ainda neste capítulo.

4 POLÍTICA E PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 

O desenvolvimento de programas federais visando à promoção da igualdade ra-
cial vem sendo estabelecido nos últimos anos no âmbito de diferentes ministérios. 
Alguns caminhos promissores têm sido abertos e, em que pesem suas limitações 
em duração e abrangência, serão aqui destacados. Serão tratados programas ati-
nentes às áreas de saúde, trabalho e educação. Na área da saúde, merece destaque 
o Programa de Combate ao Racismo Institucional (PCRI), desenvolvido durante 
os anos de 2005 e 2006. Na educação, serão retomadas duas diferentes iniciativas. 
No âmbito da educação fundamental e média, foram implementadas algumas 
políticas valorativas visando ao ensino da história e da cultura negra. O ensino 
superior no Brasil tem sido campo de um conjunto diverso, e em progressiva 
expansão, de programas de ações afirmativas, que serão rapidamente lembrados. 
Para o mercado de trabalho, o Ministério Público do Trabalho (MPT) vem desen-
volvendo um programa de defesa dos direitos difusos da comunidade negra e atu-
ando na promoção de condutas não-discriminatórias e promotoras da igualdade. 

4.1 O Programa de Combate ao Racismo Institucional

O Programa de Combate ao Racismo Institucional foi iniciativa de um conjunto de 
instituições, mobilizado em torno da necessidade de expandir a capacidade do setor 
público para identificar e atuar contra o acesso desigual de grupos raciais a serviços 
ofertados. O programa nasceu do estabelecimento de ampla parceria de entidades 
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nacionais e internacionais. 40 No âmbito federal, teve como palco o MS.41 Seu obje-
tivo principal era contribuir para a redução das iniquidades raciais em saúde, colabo-
rando na formulação, implementação, avaliação e monitoramento de políticas que 
promovam a igualdade racial no SUS.42 O programa partiu do pressuposto de que os 
tratamentos desiguais têm como base as práticas dos corpos funcionais das institui-
ções, e estas práticas devem ser tornadas visíveis, debatidas, combatidas e prevenidas 
por meio de novas normas, procedimentos e cultura institucional. A estratégia prin-
cipal foi atuar na formação de equipes técnicas e administrativas para a consolidação 
de uma rede de apoio à promoção da equidade racial em saúde. O programa adotou 
como definição de racismo institucional “o fracasso coletivo de uma organização ou 
instituição em prover um serviço profissional e adequado às pessoas devido a sua cor, 
cultura, origem racial ou étnica” (BRASIL, 2005, p. 6). 

Inspirado nas experiências americanas e inglesas de combate ao racismo institu-
cional, assim como na ampliação do debate público sobre a questão racial provocada 
pela participação brasileira na Conferência de Durban, o PCRI tinha duração limi-
tada. O programa desenvolveu-se durante dois anos (2005-2006),43 período em que 
realizou oficinas de capacitação, assim como produziu material institucional, visando 
permitir a identificação e a abordagem do racismo institucional. O programa atuou 
ainda no apoio à sociedade civil e às equipes técnicas dedicadas à formulação de polí-
ticas de promoção da equidade, com o objetivo de capacitação para o debate sobre o 
tema do impacto do racismo no processo saúde – doença – cuidado. 

Apesar de ainda não se contar com uma avaliação da execução e dos impac-
tos do PCRI, não restam dúvidas de que ele permitiu um avanço no debate sobre 
as iniquidades raciais no campo da saúde. No contexto do desenvolvimento deste 
programa, ampliaram-se as discussões sobre o tema do racismo institucional nas 
várias instâncias e organismos que compõem esta política. O PCRI contribuiu 
ainda para inovar a forma de realizar o debate institucional sobre o tratamento 
desigual entre brancos e negros, além de promover novos espaços institucionais 
para o tratamento do tema das desigualdades e contribuir para a criação de orga-
nismos consultivos e deliberativos para a formulação de políticas de identificação, 
enfrentamento e prevenção do racismo institucional.

40. A parceria envolveu a Seppir, o MPF, o MS, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o Ministério Britânico 
para o Desenvolvimento Internacional e Redução da Pobreza (DFID) e o Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD). O DFID foi a agência financiadora do PCRI, e o PNUD, a agência responsável pela administração 
dos recursos alocados para o programa.
41.O PCRI também operou com um componente municipal, desenvolvido nos municípios de Salvador (BA) e Recife 
(PE), que visava à identificação e prevenção do racismo institucional também nas áreas de educação, trabalho, cultura 
e acesso à Justiça. Contou, ainda, com a participação do Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE).
42. Um relato mais detalhado do PCRI, de suas ações e resultados pode ser encontrado no capítulo sobre Igualdade 
Racial do periódico Políticas Sociais: acompanhamento e análise no 14 .
43. Com o fim do programa e da parceria institucional que o mantinha, o MS passou a desenvolver a chamada Cam-
panha de Combate ao Racismo Institucional, que tem como objetivo principal sensibilizar e capacitar os gestores e 
profissionais da área de saúde para o tratamento do tema.



Entre o Racismo e a Desigualdade: da constituição à promoção de uma política ... 283

4.2 Ações afirmativas e o acesso ao ensino superior

As universidades públicas brasileiras vêm implementando, desde 2001, ações 
afirmativas visando promover o acesso ao ensino superior de estudantes negros. 
Postas em prática por um número cada vez maior de instituições, estas ações têm 
se afirmado nos últimos anos como importante mecanismo de democratização 
do acesso ao ensino superior e de ampliação do acesso da juventude negra às 
universidades.44 No caso de universidades públicas federais, as ações afirmativas 
têm sido adotadas de forma autônoma e por iniciativa de cada instituição, em de-
corrência de deliberações dos seus Conselhos Universitários. No caso de universi-
dades públicas estaduais, elas têm, em geral, respondido a leis estaduais, votadas 
pelas respectivas Assembleias Legislativas. 

A inexistência de uma legislação federal sobre o tema tem permitido a pro-
liferação de um conjunto bastante diversificado de experiências. De fato, chama 
atenção a pluralidade de formatos entre os programas adotados. Pesquisa reali-
zada pelo Ipea em 2007 identificou 48 instituições públicas de ensino superior 
que adotam alguma modalidade de ação afirmativa, com dois diferentes sistemas.  
Segundo o levantamento, a principal modalidade de ações afirmativas são as co-
tas, adotadas por 43 universidades. Outras cinco instituições introduziram siste-
mas de bônus em seus vestibulares. Cabe, entretanto, destacar que o sistema de 
cotas adotado não é o mesmo naquele conjunto de 43 universidades. Observam-
se diferenças expressivas entre os modelos, podendo ser identificadas as chamadas 
“cotas sociais”, as cotas raciais simples, as raciais e sociais sobrepostas e as cotas 
raciais e sociais independentes.45

Entre as instituições que adotaram sistema de cotas, foram identificadas na 
pesquisa do Ipea dez universidades que implementaram as “cotas sociais”. Neste 
modelo, o aluno que pleiteia uma vaga pelas cotas deve necessariamente ser oriundo 
do sistema público de ensino, ou seja, proveniente de escolas municipais, estaduais 
ou federais, ou dos cursos supletivos presenciais de educação de jovens e adultos. 
Este sistema, entretanto, não permite aferir os resultados da inclusão da juventude 
negra, uma vez que esta não é uma variável considerada na efetivação da medida.

A maior parte das instituições pesquisadas, contudo, optou por um sistema 
de cotas raciais, divididas em três diferentes modelos. As “cotas raciais e sociais 
sobrepostas”, adotadas, segundo a pesquisa, por 21 instituições, opera com dois cri-
térios complementares a serem observados simultaneamente: os candidatos devem 

44. A ausência de uma ação de coordenação ou acompanhamento destas experiências por parte do governo federal 
impede que se saibam exatamente quantas e quais instituições públicas adotam atualmente algum sistema de ações afir-
mativas. Mas artigo do ministro da Seppir, Edson Santos, informa que, em abril de 2009, 23 universidades federais, 25 uni-
versidades estaduais e três Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) já adotam cotas raciais (SANTOS, 2009). 
45. Para um relato detalhado da pesquisa realizada pelo Ipea e uma descrição de cada um destes diferentes modelos e as uni-
versidades que os adotam ver o capítulo sobre Igualdade Racial do periódico Políticas Sociais: acompanhamento e análise no 15 .
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se autodeclarar negros e, ao mesmo tempo, serem egressos de escolas públicas.46 
O modelo de “cotas raciais e sociais independentes” foi identificado em sete uni-
versidades e utiliza, separadamente, os critérios de ser egresso de escola pública 
e de ser negro, configurando um sistema em que há dois subconjuntos distintos 
de reserva de vagas em um mesmo processo seletivo. Por fim, cinco universidades 
estavam operando exclusivamente com “cotas raciais”. Neste sistema, o estudan-
te deve se identificar como negro – ou indígena – e participar de um processo 
de avaliação de sua autodeclaração. Não há obrigação de que o estudante seja 
oriundo do sistema público de ensino ou apresente renda familiar baixa. 

A segunda modalidade de ações afirmativas existentes nas instituições de en-
sino superior é a bonificação. Este modelo, identificado em cinco universidades, 
não define um percentual de vagas para serem preenchidas por alunos negros: os 
estudantes autodeclarados negros recebem uma quantidade de pontos que serão 
somados ao resultado de seu exame de seleção. Observaram-se duas diferentes 
modalidades de sistema de bonificação em vigor: uma que afere pontos para alu-
nos oriundos de escola pública e outra que o faz para alunos de escola pública e 
alunos negros, podendo ou não ser cumulativos. 

Em média, no período analisado (2001-2008), a pesquisa estimou que, em 
média, 7.850 vagas foram reservadas, a cada ano, pelo conjunto dos diferentes 
programas de ação afirmativa para estudantes negros nas universidades públicas. 
Deve-se ressaltar que este é um número pequeno, considerando-se que as uni-
versidades públicas brasileiras realizam anualmente mais de 330 mil matrículas. 
Contudo, em que pese o fato de estas experiências serem ainda recentes – a maior 
parte das vagas abertas para cotas e bonificações ocorreu entre 2005 e 2008 – e 
do número limitado de vagas ofertadas, seus impactos positivos já podem ser des-
tacados. Em primeiro lugar, cabe ressaltar o fato de que entre as instituições que 
adotaram programas de cotas e bonificações estão núcleos destacados de ensino 
e pesquisa do Brasil. As cotas têm sido implantadas para todos os cursos, permi-
tindo que os estudantes ingressem também em áreas mais prestigiadas de forma-
ção. Estes dois fatores tendem a promover impacto efetivo de “desracialização” da 
elite brasileira oriunda das universidades públicas. Entre os resultados positivos 
identificados, cabe ainda destacar a democratização do acesso nas instituições e a 
diversificação do perfil racial e social do corpo discente. Ao contrário do que foi 
previsto por alguns setores, no que se refere ao desempenho, não foi observada 
perda de qualidade do ensino na instituição nem diferença significativa entre 
estudantes cotistas e não cotistas. 

46. Da mesma forma que no caso das “cotas sociais”, algumas instituições deste grupo também adotaram como 
critério complementar a renda familiar per capita abaixo de certo patamar, associando a baixa renda como condição 
de participação na disputa por estas vagas.
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Concluindo, pode-se afirmar que essas iniciativas têm representado impor-
tante avanço no combate à desigualdade racial e na ampliação das perspectivas 
abertas aos jovens negros e, mais amplamente, à população negra no Brasil. Elas 
são uma resposta das universidades públicas à questão da discriminação racial, 
compreendida como fator específico de exclusão social, e que deve ser combatida 
por medidas específicas de inclusão e integração racial e social. Com a adoção de 
ações afirmativas, as universidades vêm ampliando as oportunidades de jovens 
negros e, ao mesmo tempo, mudando o perfil do alunado e promovendo a diver-
sidade social e cultural no ambiente universitário. Vêm igualmente permitindo 
aprofundar o debate sobre a variedade de instrumentos que devem ser mobiliza-
dos na construção de maior justiça social.

4.3 Ações valorizativas e o combate às desigualdades no ensino  
fundamental e médio

O debate sobre desigualdades raciais no sistema de ensino tem avançado nas últi-
mas duas décadas, quando se identificaram novas questões a serem trabalhadas com 
o objetivo de promover a equalização dos resultados entre alunos brancos e negros. 
Aspectos relacionados a práticas pedagógicas, livros escolares, material didático e 
ambiente escolar têm sido analisados e propostas estão sendo apresentadas. Entre 
elas, consolida-se a convicção da necessidade de fortalecer a escola como espaço 
propagador do valor da equidade e da diversidade, e de combate a atitudes, ideias 
e princípios favoráveis ao preconceito e à discriminação. Tal esforço não apenas 
contribui para a disseminação de ideais e valores básicos à vida democrática, como 
permite que os alunos negros assumam “com orgulho e dignidade os atributos de 
sua diferença, sobretudo quando esta foi negativamente introjetada em detrimento 
de sua própria natureza humana” (MUNANGA, 2000, p. 15). 

Entre as iniciativas adotadas nessa direção, destaca-se a aprovação da Lei 
no 10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade da inclusão, no currículo do 
ensino básico, do estudo da história e da cultura afro-brasileira. Fruto do Projeto 
de Lei (PL) no 259/1999, de autoria da então deputada Esther Grossi, altera a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), visando efetivar e garantir 
o cumprimento dos artigos constitucionais 206 e 210, que determinam que o 
ensino no Brasil deva se pautar pelo pluralismo e respeito aos valores culturais do 
país. A Lei no 10.639/2003 tem como objetivo contribuir para a eliminação de 
preconceitos e valores racistas, promovendo maior conhecimento da história, da 
luta e da contribuição, na formação social e cultural do país, dos africanos trazi-
dos ao Brasil como escravos e de seus descendentes.47 

47. Em 2008, o Congresso Nacional aprovou a Lei no 11.645/2008, que também inclui nos currículos do ensino básico 
a obrigatoriedade do estudo da história e cultura indígena.
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A implementação da lei, contudo, tem sido lenta, devido a dificuldades va-
riadas. Destaca-se, além da resistência de inclusão da temática por muitos gestores 
estaduais e municipais,48 a insuficiência de professores capacitados, resultado do 
limitado número de cursos de graduação em história que incluem formação em 
história da África. Em face deste diagnóstico, o MEC e a Seppir estabeleceram uma 
parceria com o objetivo de desenvolver iniciativas de capacitação dos professores 
de escolas públicas e privadas neste conteúdo. Uma primeira ação foi a organização 
do curso Educação – Africanidades – Brasil, realizado pela Universidade de Brasília 
(UnB) em 2006, tendo como conteúdo não apenas a história e a cultura africana e 
afro-brasileira, mas também incluindo uma reflexão sobre o currículo escolar à luz 
do enfrentamento da discriminação racial. O curso foi organizado em modalidade 
à distância, tendo carga horária de 120 horas/aula. Contudo, dos 25 mil professo-
res inscritos, apenas 6.800 concluíram o curso.49 Entre os problemas identificados 
registraram-se dificuldades, pelos professores, de acesso e uso dos instrumentos de 
informática requeridos, restrições do tempo destinado ao curso devido à escassez de 
recursos físicos e humanos nas escolas, além de dificuldades operacionais do curso, 
em função do grande volume de inscritos. Diante da baixa efetividade do Educação 
– Africanidades – Brasil em relação aos objetivos propostos, o MEC decidiu realizar 
uma avaliação do programa, evitando abrir novas turmas em 2007.50

Em que pesem os resultados até o momento limitados na implementação da 
Lei no 10.639/2003, trata-se de uma iniciativa importante. A determinação legal 
abre novas perspectivas para o trabalho com os temas do preconceito, discriminação 
e racismo em sala de aula, assim como para a capacitação dos professores para lida-
rem com situações de discriminação direta ou indireta no ambiente escolar. Não há 
dúvidas de que, além da capacitação dos professores, ainda devem ser enfrentados 
problemas decorrentes da ausência de normatização sobre os critérios e conteúdos 
necessários à implementação da lei, assim como a disponibilidade de material didáti-
co para uso nos cursos de capacitação e em sala de aula. 

4.4 O Programa de Promoção da Igualdade de Oportunidades para Todos

As iniciativas de promoção da igualdade racial e combate à discriminação racial 
desenvolvidas em nível federal não têm se limitado ao Poder Executivo e às insti-
tuições a ele associadas. Nos últimos anos, o Ministério Público do Trabalho vem 
contribuindo com novas formas de intervenção adiante daquela problemática.  
Por meio da Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades 

48. O Ministério Público tem atuado e fiscalizado no sentido de exigir o cumprimento da referida lei.
49. Ver a respeito Teles e Mendonça (2006). 
50. Cabe lembrar que o MEC tem apoiado iniciativas de capacitação realizadas em estados e municípios por intermédio 
do Programa de Ações Afirmativas para a População Negra nas Instituições Federais e Estaduais de Educação Superior 
(Uniafro). Buscando conhecer e padronizar as experiências em curso, o MEC instituiu, em dezembro de 2007, o Grupo de 
Trabalho Interministerial para a constituição de um Plano Nacional de Implementação da Lei no 10.639/2003.
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e Eliminação da Discriminação no Trabalho, instada em 2002, o MPT lançou o Pro-
grama de Promoção da Igualdade de Oportunidades para Todos, visando ao combate 
da discriminação de raça e gênero nas relações de trabalho. 

Por intermédio de levantamento e análise dos dados sobre o corpo funcio-
nal das empresas de setores escolhidos da economia, o MPT abre procedimentos 
específicos para a sensibilização de empresas, visando à adoção voluntária de me-
didas para reverter o quadro de desigualdades observadas seja na contratação, na 
remuneração, seja na ascensão funcional. No caso de insucesso desta estratégia, o 
MPT passa à etapa de ajuizamento de ações civis públicas, levando o caso ao Po-
der Judiciário, com pedido de condenação por danos causados por discriminação 
indireta51 nas relações de trabalho.

A primeira ação do MPT teve início no setor bancário do Distrito Federal, 
estendido posteriormente para outros 13 estados da federação.52 Segundo dados 
levantados pelo MPT, este setor apresenta “significativo e recorrente quadro de 
desigualdades de gênero e raça”. Após três anos de negociações – que chegaram 
a incluir ajuizamento de ações na Justiça Trabalhista – foi realizado um acordo 
entre o MPT e a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), visando à realização 
de um levantamento sobre o quadro de desigualdades de gênero e raça nos bancos 
públicos e privados. Os resultados do levantamento permitirão corrigir as distor-
ções que venham a ser identificadas no aumento da contratação e na promoção 
de trabalhadores negros e mulheres no setor.

A iniciativa do MPT é inovadora no país, ampliando as estratégias para 
o enfrentamento do grave problema da desigualdade e da discriminação ra-
cial no mercado de trabalho brasileiro. Esta importante contribuição deve ser 
somada a outras iniciativas, visando sensibilizar os diversos atores sociais e 
econômicos para a relevância do problema e sua incompatibilidade com os 
princípios básicos da justiça social. A adoção de medidas para a reversão do 
quadro de exclusão dos trabalhadores negros nos setores, cargos e salários mais 
valorizados no mercado de trabalho deve passar a constituir um tema estraté-
gico não apenas do MPT, mas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e 
dos atores representativos dos agentes econômicos e das instâncias colegiadas 
de decisão na área do trabalho.

51. De acordo com o site do MPT, http://www.pgt.mpt.gov.br/pgtgc/publicacao/engine.wsp?tmp.area=259, entende-
se por discriminação indireta aquela que está relacionada a atitudes ou regulamentos aparentemente neutros, mas 
que criam desigualdades entre pessoas com as mesmas características. Esta forma pode ser imperceptível até mesmo 
para quem está sendo discriminado.
52. Mais detalhes sobre o Programa de Promoção da Igualdade de Oportunidades para Todos e a evolução das ne-
gociações com o setor bancário podem ser encontrados no capítulo Igualdade Racial do periódico Políticas Sociais: 
acompanhamento e análise no 12.
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4.5 Desafios e avanços

Mesmo reconhecendo que há um longo caminho a ser percorrido, é importante 
destacar a variedade na natureza das iniciativas que têm sido criativamente ela-
boradas e adotadas nos últimos anos. Sendo o cenário de demandas complexo e 
multifacetado, cada uma das iniciativas citadas pretende abranger aspectos espe-
cíficos dos prejuízos e desigualdades produzidos pelos fenômenos do racismo e da 
discriminação racial. De fato, a complexidade dos fenômenos envolvidos exige, 
em seu combate, ações que abarquem diferentes dimensões da vida social. 

Apenas para ressaltar o variado leque de ações que vem sendo desenvolvido 
por instituições da esfera federal de governo, vale ressaltar três outras experiências 
de programas bem-sucedidos de promoção de acesso e permanência de estudantes 
negros: o Programa Universidade para Todos (ProUni); o Programa Brasil AfroA-
titude e o Programa de Ação Afirmativa do Instituto Rio Branco. 

O ProUni teve início em 2004 por meio da Lei no 11.096 que regula a atu-
ação de entidades beneficentes de assistência social no ensino superior, estabele-
cendo isenções fiscais para Instituições de Ensino Superior (IESs) da rede privada 
que, como contrapartida, concedem bolsas de estudos. Estas bolsas, integrais ou 
parciais – com descontos de 50% ou 25% das mensalidades –, são distribuídas de 
forma a atender ao percentual de população negra na unidade da Federação onde se 
encontra a IES. No período 2005–2007, o ProUni teria beneficiado cerca de 130 
mil estudantes negros, ou 44% dos atendidos pelo programa. Estima-se que este 
programa atenda ao menos 350 mil estudantes negros até 2011.53   

O Programa Integrado de Ações Afirmativas para Negros, ou Brasil AfroAtitude,  
foi lançado em 2004 a partir de uma parceria entre o Programa Nacional de DST/
AIDS do Ministério da Saúde (PN DST-AIDS)/MS, a Secretaria de Educação  
Superior do Ministério da Educação (Sesu)/MEC, a Seppir e a Secretaria Especial 
de Direitos Humanos (SEDH), para a concessão de bolsas de apoio para estudan-
tes negros cotistas de dez universidades públicas. Foram concedidas 50 bolsas para 
cada uma das universidades, totalizando 500 bolsas, financiadas integralmente pelo 
MS, para que estudantes negros cotistas desenvolvessem por dois anos atividades 
de extensão, pesquisa e monitoria relacionadas aos temas DST/AIDS, racismo e 
população negra. Este programa, apesar de sua avaliação positiva em praticamente 
todos os seus objetivos, encontra-se paralisado desde 2007, devido ao fim do acor-
do entre as instituições parceiras e persiste somente em algumas das universidades 
que conseguiram encontrar novas fontes de recurso.54

53. Para mais informações acerca do ProUni ver o capítulo sobre Igualdade Racial do periódico Políticas Sociais: 
acompanhamento e análise no 15. 
54. Para mais informações acerca do AfroAtitude ver o capítulo sobre Igualdade Racial do periódico Políticas Sociais: 
acompanhamento e análise no 16. 
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O Programa de Ação Afirmativa do Instituto Rio Branco,55 que concede Bolsas 
Prêmio de Vocação para a Diplomacia, foi lançado em 2002, no âmbito do Progra-
ma Nacional de Ações Afirmativas, por meio de um protocolo de cooperação entre 
os MRE, MJ, MinC.56 O programa beneficiou, entre 2002 e 2007, um total de  
134 candidatos com bolsas de apoio para a preparação ao Concurso de Admissão à 
Carreira de Diplomata (CACD). Onze ex-bolsistas do programa foram admitidos no 
CACD e integrados ao serviço exterior brasileiro.57 

Concluindo, observa-se que esforços vêm sendo realizados, cobrindo um 
conjunto amplo de aspectos. Contudo, a maior parte das iniciativas ainda 
pode ser classificada como inicial, pontual ou de limitada cobertura. Muitas 
ações são marcadas por falta de continuidade, de recursos ou de abrangência. 
O desenvolvimento, ainda limitado deste campo de políticas, exige que seja 
ampliado o debate no sentido do reconhecimento e da reafirmação da rele-
vância estratégica destas intervenções. Cabe ainda reconhecer a necessidade 
de uma coordenação mais efetiva das iniciativas neste campo, assim como seu 
monitoramento e avaliação. Necessitam, para sua maior eficiência, da fixação 
de diretrizes e metas debatidas e pactuadas amplamente.

5 O DEBATE ATUAL

As recorrentes denúncias em torno das desigualdades de tratamento e de opor-
tunidades entre brancos e negros no país, assim como a evolução das iniciativas, 
ações e programas de combate à discriminação e de promoção da igualdade racial 
repercutem nas diversas esferas sociais e alimentam as disputas em torno do tema. 
O Congresso Nacional, a mídia, o judiciário e, de forma geral, a sociedade em 
seus diversos segmentos, participa deste debate, o que não apenas tem garantido 
a legitimidade desta questão, como faz avançar o reconhecimento da necessidade 
da busca de soluções para superar a desigualdade, a discriminação e o racismo. 
Nesta seção se procura resgatar o debate recente no Congresso Nacional, em que 
um grande conjunto de proposições vem sendo discutido. Também será tratado 
o debate em curso no Supremo Tribunal Federal sobre as ações afirmativas e, por 
último, o debate público em torno de tema conduzido de manifestos públicos 
lançados em 2006 e 2008. 

55. Denúncias de discriminação racial no acesso à carreira diplomática e às escolas militares superiores haviam sido 
tratadas no parlamento brasileiro em pelo menos três oportunidades: pelo senador Hamilton Nogueira e pelo deputa-
do Benício Fontenelle na Assembleia Constituinte de 1946; pelo deputado Claudino José da Silva nas comemorações 
da Lei Áurea em maio de 1946; e pelo deputado Afonso Arinos, ex-professor do Instituto Rio Branco, em apoio ao 
projeto da lei que recebeu seu nome em 1950 (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2004).
56. Em 2003, somam-se a estas instituições a Seppir, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Assistência Social e o MEC. 
57. Informações extraídas do documento Programa de Ação Afirmativa do Instituto Rio Branco – Bolsas Prêmio de 
Vocação para a Diplomacia: balanço histórico. 
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5.1 A questão racial no Congresso Nacional 

Parlamentares negros estão presentes no Congresso Nacional desde 1909,58 ainda 
que esta presença seja escassa.59 Entre os congressistas negros que ali atuaram,60 
cabe lembrar aquele que foi pioneiro na proposição de políticas públicas para o 
combate à desigualdade racial produzida no período pós-abolição. Abdias Nasci-
mento61 teve atuação destacada no debate das questões raciais e na elaboração de 
projetos de lei para o enfrentamento da desigualdade e da discriminação racial no 
Brasil. Foi o primeiro parlamentar a propor políticas de “ação compensatória” e 
de “reparação” para os descendentes de africanos escravizados no Brasil. 

A atuação de Abdias Nascimento no parlamento, sempre repercutindo as 
demandas apresentadas pelo movimento negro, influenciarão os debates sobre a 
desigualdade racial no Poder Legislativo. Durante o processo constituinte, suas 
teses apoiarão o avanço desta discussão junto a outros deputados negros enga-
jados na causa antirracista, como Carlos Alberto Caó, Benedita da Silva e Paulo 
Paim. Observa-se, assim, que as discussões sobre o estabelecimento das chamadas 
ações afirmativas na modalidade reserva de vagas ou cotas, não são tema novo en-
tre os legisladores federais. Pelo contrário, este debate foi bastante amadurecido, 
após mais de 25 anos de surgimento da primeira proposta neste sentido. 

É nesse contexto que o Congresso Nacional passa a receber, no fim dos 
anos 1990, um conjunto de projetos de lei tendo como objeto a implementação 
de medidas voltadas para a população negra. Este conjunto de projetos pode ser 
separado em dois grupos. Um primeiro grupo visa ampliar o acesso da população 
negra ao ensino, ao mercado de trabalho, aos meios de comunicação e mesmo ao 
sistema partidário-eleitoral. Assim, em 1999, o senador José Sarney apresenta o 
Projeto de Lei no 650. No ano seguinte, o então deputado Paulo Paim, resgatan-
do o amplo conjunto de preocupações que haviam mobilizado o projeto de lei 
apresentado por Abdias do Nascimento, apresenta, na Câmara dos Deputados, 
o Projeto de Lei do Estatuto da Igualdade Racial. Paralelamente, outro grupo 
de projetos tramita neste mesmo período, tendo em comum o objetivo de insti-
tuição de cotas para estudantes negros nas instituições de ensino superior. Este 
conjunto de propostas será analisado a seguir.

58. O jornalista e pesquisador Cardoso (2009) afirma que se completa, em 2009, 100 anos do início do mandato de 
Monteiro Lopes, primeiro deputado negro do Congresso Nacional na República brasileira. 
59. Em julho de 2001, realizou-se em Salvador o I Encontro Nacional de Parlamentares Negros (Enapan), reunindo 50 
representantes do Congresso Nacional, de Assembleias Legislativas e de Câmaras de Vereadores de 14 estados da Federação.  
60. Sobre a atuação de afrodescendentes no Congresso Nacional ver Nascimento e Nascimento (2004).  
61. Abdias Nascimento foi deputado federal de 1983 a 1987 e Senador da República (1991-1992 e 1997-1999). 
Suplente do senador Darcy Ribeiro, assumiu a cadeira do Senado, representando o Rio de Janeiro pelo Partido Demo-
crático Trabalhista (PDT).



Entre o Racismo e a Desigualdade: da constituição à promoção de uma política ... 291

5.1.1 Primeiras propostas

Em 1983, Abdias do Nascimento, então deputado federal pelo estado do Rio 
de Janeiro, apresenta a proposta de instituição de uma política de promoção de 
igualdade racial sob a forma do Projeto de Lei no 1.332. O projeto previa a adoção 
de medidas de caráter compensatório, visando garantir a isonomia entre negros 
e brancos nos campos de educação, oportunidades de trabalho, remuneração e 
tratamento policial. Definindo “medidas de ação compensatória” como aquelas 
iniciativas destinadas a aumentar a proporção de negros nas diferentes atividades 
e escalões ocupacionais, o projeto previa amplo conjunto de ações. Destaca-se 
a fixação de uma meta de participação, nos quadros de funcionários dos órgãos 
da administração pública e das empresas privadas, de 20% de homens negros e  
20% de mulheres negras. O cumprimento de tal medida deveria ser comprovado 
não apenas por meio dos órgãos competentes – Departamento Administrativo do 
Serviço Público (DASP) e Ministério do Trabalho –, mas também por meio de 
pesquisas estatísticas de âmbito nacional. Previa-se ainda o estabelecimento de in-
centivos tributários para as empresas que mostrassem incremento da participação 
dos trabalhadores negros em seu quadro de contratados. Outras medidas eram 
ainda previstas: a reserva de vagas de 20% para homens negros e 20% para mu-
lheres negras nos concursos públicos do Instituto Rio Branco (IRBR) e observa-
ção da mesma proporção para a concessão de bolsas de estudos pelo setor público 
em todos os níveis de ensino. Pretendia-se também implementar mudanças cur-
riculares, nos três níveis de ensino, para inclusão da história africana, assim como 
da trajetória e resistência dos afrodescendentes no Brasil; revisão do material es-
colar, visando à identificação e supressão de referências preconceituosas ao negro; 
inclusão, no material escolar, da representação gráfica da família negra; e recursos 
para o estudo, aperfeiçoamento e implementação de medidas compensatórias. 

Entre 1983 e 1986, o PL no 1.332/1983 tramitou nas comissões da Câma-
ra dos Deputados, onde recebeu pareceres favoráveis. Entretanto, aguardou até 
1989 por votação no plenário daquela casa, quando foi arquivado. Durante uma 
década, o Congresso Nacional não voltou ao tema da promoção da igualdade 
racial. Neste período, assistiu-se à evolução da legislação sobre o combate à discri-
minação, com a aprovação da já citada Lei no 7.716/1989.62

Entretanto, a retomada do debate público sobre a questão racial ocorrida 
nos últimos anos da década de 1990 repercutiu também no Congresso Nacional. 
Desde 1995, o tema das ações afirmativas e das políticas de promoção da igualda-
de – ou “medidas de ação compensatória”, como as chamou o deputado Abdias 
do Nascimento –, emerge com força na pauta reivindicativa do movimento negro. 
Diferentemente da década de 1980, em que, ao lado da demanda de combate à 

62. Cabe lembrar a aprovação da Lei no 7.437, de 1985, dando nova redação à Lei Afonso Arinos.
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discriminação, a pauta identitária e cultural dominavam o debate social sobre a 
questão racial, a Marcha de 1995 havia trazido, com ênfase, a reivindicação de 
políticas públicas de promoção da população negra.63

5.1.2 O Estatuto da Igualdade Racial 

Em junho de 2000, o deputado Paulo Paim apresentou o PL no 3.198, com o obje-
tivo de instituir o Estatuto da Igualdade Racial, regulamentação unitária para tra-
tar a temática racial e definir os instrumentos institucionais e jurídicos atinentes. 
Entre os diversos temas abordados no estatuto estão a saúde, a educação, a mídia,  
o trabalho e os direitos à terra e à justiça. Na primeira versão do Estatuto, desta-
cam-se os seguintes tópicos: i) a criação de conselhos nacional, estaduais e munici-
pais de igualdade racial; ii) o estabelecimento de cotas para concursos públicos nas 
três esferas de governo, para candidatos partidários a cargos eleitorais, para acesso 
às universidades e à vagas em empresas com mais de 20 empregados; iii) a garantia 
do direito à saúde mediante políticas de redução de risco de doenças, incluindo as 
doenças prevalecentes na população afro- brasileira; iv) a obrigatoriedade do ensino 
de disciplina sobre história geral da África e do negro no Brasil; v) a indenização, a 
título de reparação, para cada descendente de escravos; e vi) a garantia de acesso de 
vítimas de discriminação à defensoria pública. 

Em agosto do mesmo ano, o deputado Paulo Paim propôs um segundo pro-
jeto de lei (PL no 3.435/2000) com o objetivo de instituir um mínimo de 30% de 
vagas para negros, por partido ou coligação, nas candidaturas para cargos eletivos. 
Este PL foi imediatamente apensado ao PL no 3.198/2000.

Dada a amplitude dos temas abordados, o projeto do Estatuto da Igualdade 
Racial passou a ser objeto de análise de Comissão Especial, instituída no segundo 
semestre de 2001. Os trabalhos da comissão desenvolveram-se por meio de audi-
ências públicas, debates e seminários, tendo ainda recebido subsídios de entidades 
negras de todo o país. Entre as propostas recebidas destaca-se a criação do Fundo 
de Promoção da Igualdade Racial.64 

Ainda em tramitação na Câmara, o PL no 3.198/2000 foi apensado ao  
PL no 6.912/2002, oriundo do Senado Federal. Este projeto, apresentado em 1999 
pelo ex-presidente da República e então senador José Sarney, instituía ações afirma-
tivas em prol da população afrodescendente, destinando uma cota mínima de 20% 
para negros nas vagas e cargos para o serviço público e nos cursos de nível superior de 
todas as universidades brasileiras, públicas e privadas. Previa ainda a obrigatoriedade  

63. A Marcha de 1995 foi comemorada dez anos depois, com a realização de duas marchas à Brasília, em novembro 
de 2005. Ambas trouxeram às autoridades federais manifestos endossados por um representativo conjunto de pessoas 
e entidades ligadas à luta contra o racismo, a discriminação e a desigualdade racial.
64. Ver a respeito o relatório do deputado Reginaldo Germano, de dezembro de 2002, apresentado à Comissão Espe-
cial destinada a apreciar e proferir parecer ao PL no 3.198/2000.
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de os partidos políticos ampliarem a candidatura de negros a cargos eletivos e, no 
âmbito das licitações públicas, incluiu, entre os critérios a serem observados, a ação 
das empresas no campo da inclusão funcional de trabalhadores negros.

A Comissão Especial destinada a proferir parecer ao PL no 3.198/2000, con-
siderando tanto os projetos apresentados pelo deputado Paim quanto o projeto 
oriundo do Senado Federal,65 apresenta um texto substitutivo em que, com obje-
tivo tanto do estabelecimento de medidas visando à promoção da igualdade racial 
como do combate à discriminação, propõe a criação de um Fundo de Promoção 
da Igualdade Racial no lugar da proposta de indenização individual aos descen-
dentes de escravos. Amplia ainda as proposições, com o objetivo de garantir a 
igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, acata o sistema de cotas 
previsto no PL no 6.912/2002 e institui cotas para a participação de artistas e 
profissionais negros nos meios de comunicação. O projeto aprovado nesta co-
missão entrou em discussão no plenário da Câmara em dezembro de 2002, onde 
permanecia ainda, no fim de 2008, aguardando votação. 

Em 2003, já como senador, Paulo Paim apresenta novo projeto de Estatuto 
da Igualdade Racial. Mais completo que o texto apresentado três anos antes na 
Câmara dos Deputados, o projeto inclui seções referentes à mulher negra, amplia 
os dispositivos referentes à proteção dos quilombolas e suas terras e prevê a inclu-
são do Fundo de Promoção da Igualdade Racial. Este último ponto, entretanto, 
transforma-se em objeto de polêmica, contra o qual se posiciona parte expressiva 
da bancada do governo e também membros da oposição. A estratégia utilizada 
para resolver o impasse formado e garantir a aprovação do projeto implicou a 
retirada, pelo autor, do item que previa o fundo, assim como a apresentação de 
uma proposta de emenda constitucional66 com este objetivo. Aprovado pelo Se-
nado Federal em 2005, o projeto passa a tramitar na Câmara dos Deputados em 
novembro de 2005 sob o número 6.264/2005. 

Na Câmara, o novo projeto de Estatuto da Igualdade Racial ficou pa-
rado durante todo o ano de 2006 e de 2007. Tampouco foi apensado ao  
PL no 3.198/2000, que também se encontrava parado desde o fim de 2002.  
Entretanto, em resposta à mobilização social, em 2008 observa-se novo andamen-
to da matéria. Encabeçado pelo movimento social negro paulista e, em especial, 
pelo Fórum da Igualdade Racial de São Paulo, em setembro de 2007 foi apresenta-
do aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal um abaixo-as-
sinado com 100 mil assinaturas pela aprovação tanto do estatuto como do projeto 
de lei que propunha a instituição de cotas para negros nas universidades federais.  

65. A comissão avaliou ainda o PL no 6.214/2000, de autoria do deputado Pompeo de Mattos, que estipula cota 
mínima de 20% para negros e índios nas universidades públicas federais e estaduais. 
66. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no 2, de 2006, pretende alterar os Art. 159 e 239 da Constituição 
Federal e acrescentar o Art. 227,  a seu texto, para dispor sobre o fundo de promoção da igualdade racial.
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No bojo desta mobilização, a Câmara dos Deputados criou uma comissão es-
pecial para analisar a matéria, como já havia ocorrido sete anos antes. Assim, 
foi instalada, em março de 2008, a chamada Comissão Especial para analisar o 
Estatuto da Igualdade Racial. Após amplos debates, o estatuto encontrava-se, até 
o fim de 2008, em análise na comissão. O principal ponto em debate continuava 
sendo a instituição do Fundo de Promoção da Igualdade Racial. Considerado 
por alguns setores como desnecessário e/ou inconstitucional, o fundo é percebi-
do, por muitos atores, como imprescindível à efetiva constituição de uma políti-
ca de combate à discriminação e, principalmente, de promoção da igualdade ra-
cial, sem o qual o estatuto seria apenas uma orientação geral sem efeitos práticos. 

Vale também fazer registro do PL no 832/2003, apresentado pelo deputado 
Sandes Júnior, que repete a proposição de iniciativa da deputada Nair Xavier 
Lobo, feita por meio do PL no 5.321, de 2001. Ambos os projetos de lei sugerem 
a reserva de parcela dos valores atribuídos ao programa de seguro-desemprego 
para gastos com a formação profissional de trabalhadores pretos e pardos. 

5.1.3 Propostas de instituição de cotas para estudantes negros no ensino superior

Enquanto tramitam os projetos que preveem a instituição do Estatuto da Igual-
dade Racial ou a implementação de um sistema amplo de cotas, abarcando as 
dimensões do mercado de trabalho, acesso à mídia e à educação, o Congresso 
Nacional também vem realizando um debate mais específico, referente à reserva de 
vagas para negros nas instituições públicas de ensino superior. Esta questão ganhou 
expressão com a apresentação, pelo Poder Executivo, em 2004, de projeto de lei  
(PL no 3.627/2004) que propõe a instituição de cotas nas instituições federais de en-
sino superior para alunos egressos da escola pública, em especial indígenas e negros. 

Efetivamente, com a instalação da Seppir, em 2003, ganha força o debate so-
bre a implementação de cotas nas universidades públicas. Seus defensores dividem-
se entre os que apoiam as chamadas cotas sociais e os que sustentam as chamadas 
cotas raciais, propondo a reserva de vagas para candidatos negros. Os motivos le-
vantados expressam as diferenças entre as duas proposições. Enquanto as cotas so-
ciais têm como meta a democratização do ensino superior pela via da inclusão dos 
estudantes que emergem do ensino médio cursado em escolas públicas, as cotas 
raciais visam objetivo distinto. Tendo por base a situação passada e presente de 
discriminação racial, as cotas raciais visam operar como um instrumento estra-
tégico para o enfrentamento da desigualdade racial no país. Não o único, mas 
um importante instrumento de equalização de oportunidades, em um contexto 
histórico em que mesmo o Estado brasileiro foi ator relevante na construção das 
desigualdades raciais.67 

67. Sobre a ideologia de branqueamento do país e as políticas públicas a ela relacionadas ver: Theodoro (2008), 
Hofbauer (2006), Azevedo (2004) e Ianni (1972).
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É nesse contexto que o MEC formulou a proposta enviada ao Congresso Na-
cional, em que prevê que as instituições públicas de educação superior reservarão 
50% das suas vagas para estudantes que tenham cursado o ensino médio, em sua 
integralidade, na escola pública, e que as vagas assim reservadas deverão ser preen-
chidas por negros e indígenas, na proporção de sua presença na população de cada 
estado da Federação. O projeto do Poder Executivo encontra, na Câmara dos De-
putados, um conjunto de propostas já em tramitação, instituindo reserva de vagas 
para alunos oriundos do sistema público de ensino. Com o novo projeto, o debate 
sobre as cotas em curso naquela casa legislativa, incorpora, de forma determinante, 
a problemática da população negra e indígena no ensino superior.68 

De fato, em junho de 2004, o PL no 3.627/2004 é apensado ao  
PL no 73/1999, que reservava 50% das vagas das universidades federais e es-
taduais para alunos de escolas públicas de ensino médio.69 Este projeto estava 
acompanhado de um conjunto de outras proposições similares que, em 2004, 
já tramitavam em conjunto70 e ao qual o novo projeto também foi vinculado.  
O PL no 73/1999 teve uma tramitação lenta. Permaneceu em análise na Comis-
são de Educação e Cultura (CEC) por seis anos, onde teve cinco diferentes relato-
res, encontrando diversos opositores. Por fim, sob influência do crescente debate 
das cotas para negros, o projeto foi avaliado naquela comissão, que apresentou 
redação substitutiva, adotando a reserva de vagas em instituições públicas federais 
de educação superior para estudantes egressos de escola pública, respeitando a 
participação de negros e indígenas, em porcentagem proporcional à representação 
destes grupos na população de cada estado. 

A nova redação do PL no 73/1999 recebeu pareceres favoráveis da Comis-
são de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) e da Comissão de Constituição 
e Justiça e Cidadania (CCJC). Em 2006, o projeto encontrava-se pronto para 
votação – pois tramitava em regime conclusivo, ou seja, de “apreciação conclusiva 
de comissão” –, quando foi apresentado recurso solicitando regime de tramitação 
ordinária. Reabertos os debates, apenas em meados de 2008 o PL entrou na pauta 
de votação no plenário da Câmara dos Deputados, onde foi aprovado em novem-
bro. Sua análise passou, então, a ser tarefa do Senado Federal, onde tramita como 
PL no 180/2008. A versão aprovada dispõe sobre o ingresso nas universidades 

68. Cabe lembrar que já havia sido apresentada, no Congresso Nacional, uma proposta de estabelecimento de cotas 
raciais nas universidades. Em 1995, a então senadora Benedita da Silva apresenta o Projeto de Lei do Senado (PLS) 
no 14, que dispõe sobre a instituição de cota mínima com recorte étnico-racial para as instituições de ensino superior. 
Pela proposta, todas as IESs (públicas, privadas, federais, estaduais e municipais) deveriam reservar, no mínimo, 10% 
das vagas existentes, tanto na graduação como na pós- graduação, para os candidatos negros e indígenas. Tal projeto 
tramitou de 1995 a 1999, quando foi arquivado em função do final da legislatura.
69. Este projeto, de autoria da deputada Nice Lobão, determinava a seleção dos alunos cotistas por meio do Coeficien-
te de Rendimento, obtido por meio de média aritmética das notas obtidas no período.
70. São eles os PLs nos 1.447/1999; 2.069/1999; 1.643/1999; 615/2003 e 1.313/2003, todos tramitando em con-
junto. Posteriormente, foram apensados ao PL no 73/1999 os PLs nos 373/2003, 2.934/2004, 1.330/2007 e 14/2007.
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federais e estaduais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio 
e prevê reserva de, no mínimo, 50% de suas vagas para estudantes que tenham 
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Destas vagas, 50% 
deverão ser reservadas aos estudantes de famílias com renda de até 1,5 salário mí-
nimo per capita. As vagas deverão ainda ser preenchidas por estudantes negros e 
indígenas, no mínimo em proporção igual à presença destes grupos na população 
de cada estado da Federação. 

5.2 A questão racial no Judiciário Federal 

O debate jurídico a respeito das ações afirmativas, particularmente intenso na 
última década, girou principalmente em torno dos princípios constitucionais e, 
sobretudo, do Art. 5o da Constituição Federal, que garante o princípio da iso-
nomia, isto é, a igualdade de todos perante a lei. Grande produção jurídica tem 
sustentado que o direito à igualdade estabelecida na Carta Magna de 1988 é 
um direito em construção, o que significa dizer que, quando promulgada a nova 
Constituição, o Brasil não era um país que garantia ou mesmo promovia a igual-
dade de oportunidades para todos, homens e mulheres, brancos e negros, mas que 
esta era a meta a ser alcançada. Como sustenta Sarmento (2006): 

(...) a isonomia prometida pela Constituição de 88 não é apenas formal. Ela não 
representa só um limite, configura também verdadeira meta para o Estado, que 
deve agir positivamente para promovê-la, buscando a redução para patamares mais 
decentes dos níveis extremos das desigualdades (...). Na verdade a igualdade de que 
se fala a Constituição brasileira é substancial.

De fato, juristas, entre eles, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Joaquim 
Barbosa Gomes, Marco Aurélio Melo e Carmem Lúcia Antunes Rocha, entendem 
que as ações afirmativas são instrumentos legais capazes de proporcionar a isonomia 
entre as pessoas, reparando, compensando e promovendo as vítimas das iniquidades 
geradas pelo racismo e pela discriminação racial, bem como igualando o ponto de 
partida entre os historicamente desiguais.71 

Essa interpretação tem sido, entretanto, questionada por Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade (Adins) que, a partir de 2004, foram apresentadas ao STF 
contra as ações afirmativas em favor da população negra, argumentando que elas 
representam uma violação do Artigo 5o da Constituição Federal. As primeiras destas 
Adins voltam-se contra o ProUni. As duas restantes, contra a adoção de cotas raciais 
nos exames vestibulares das universidades públicas estaduais do Rio de Janeiro.

As Adins no 3.314 e no 3.330, contra a Lei no 11.096/2005, que criou o 
ProUni, chegaram ao STF em 2004, mesmo ano de criação do programa.  

71. Ver a respeito Gomes (2001) e Rocha (1996).
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Foram apresentadas respectivamente pelo Partido da Frente Liberal (PFL), hoje 
Democratas, e pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino 
(Confenen).72 Além da alegação de violação do Artigo 5o da Constituição, sus-
tentava-se que, ao fixar critérios e métodos de ingresso de estudantes, violava-se o 
princípio da autonomia universitária. 

O ProUni estabelece bolsas de estudos aos alunos das instituições públicas 
de ensino superior que gozam de isenções fiscais e que aderirem ao programa.73 
As bolsas podem ser integrais ou parciais em cursos de graduação e são concedi-
das por curso e turno. Este programa opera com exigência normativa de que o 
número de bolsas oferecidas deve atender ao critério de proporcionalidade racial. 
De acordo com esta regra, na alocação das bolsas, os alunos negros devem pre-
encher, necessariamente, um percentual de vagas equivalente ao percentual de 
presença da população negra na unidade da Federação em que se inserem as IESs. 

Em abril de 2008, o STF começou a julgar em conjunto as ações diretas de 
inconstitucionalidade referente à Lei no 11.096/2005. O relator, ministro Carlos 
Ayres Brito, não acatou nenhuma das alegações da Adin em seu parecer, julgan-
do-as improcedentes. Afirma, em seu relatório, que o ProUni não fere nenhum 
dos princípios constitucionais, mas que, ao contrário, serve de instrumento para 
o efetivo cumprimento da Carta Magna, principalmente do Art. 5o da Cons-
tituição. O ministro justifica seu parecer com argumentos fundamentados nos 
princípios de justiça social e lembra que o ProUni é um programa implementado 
por adesão e, desta forma, não fere o princípio da autonomia das universidades. 
Contudo, até o fim daquele ano, o julgamento não havia sido concluído.

Também em 2004, chega ao STF a Adin no 3.197, movida a pedido da Con-
federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino contra a lei estadual do Rio de 
Janeiro no 4.151/2003,74 que institui reserva de vagas para o ingresso de alunos de 
escola pública, negros e índios nas instituições públicas estaduais de ensino superior. 
A argumentação de sustentação da Adin é que tal lei fere princípios constitucionais 
e a Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) nos principais artigos, 
com destaque ao Art. 5o, dos princípios de isonomia e da interdição de discrimina-
ções. Assim como a outra Adin, esta ação ainda estava em andamento no Supremo 
Tribunal Federal em dezembro de 2008 sem parecer final sobre a questão.

72. A Federação Nacional de Auditores Fiscais da Previdência Social (FENAFISC) também entrou com uma Adin contra 
o ProUni que, contudo, não foi acolhida pelo STJ.
73. As entidades participantes do ProUni têm isenção dos seguintes tributos: i) Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
(IRPJ); ii) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); iii) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins); e iv) Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS). As instituições que aderirem ao ProUni terão 
prioridade na distribuição dos recursos disponíveis para o Fies. 
74. Antes desta ação fora ajuizada a Adin no 2.858, pela mesma entidade autora, contra a Lei no 3.524/2001, do 
mesmo estado do Rio de Janeiro, que também estabelecia cotas nas universidades estaduais. Contudo, a referida foi 
revogada pela Lei no 4.151/2003, o que levou o STF a julgar extinta a primeira Adin, por perda de objeto, em julgamen-
to proferido em 10/10/2003, relatado pelo ministro Carlos Mário Velloso (SARMENTO, 2006, p. 78).
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Concluindo, percebe-se que o Poder Judiciário tem sido espaço progressiva-
mente mobilizado no processo de implementação das políticas públicas em prol da 
igualdade racial, em especial as ações afirmativas. De fato, não é possível pensar na 
consolidação das ações afirmativas no país se este Poder não estiver em posição de 
apoio a tais políticas de promoção de justiça social. 

5.3 O debate público 

5.3.1 Democracia racial versus igualdade racial

As últimas décadas foram marcadas pelo embate entre duas interpretações diver-
gentes no que diz respeito à natureza da questão racial no Brasil e aos caminhos 
possíveis para a superação das desigualdades existentes no país. Permanece mo-
bilizando diversos setores da sociedade o paradigma aqui tratado como demo-
cracia racial.75 Nesta compreensão, a mestiçagem é tida como ideal valorativo 
da sociedade e na convivência entre brasileiros de diversas origens. Destaca-se, 
nesta concepção, que o alto grau de mestiçagem do povo brasileiro, característica 
positiva e supostamente singular de nossa sociedade, teria, em grande medida, 
barrado os efeitos perversos do racismo e contribuído para a integração nacional 
e convívio pacífico entre os diferentes grupos raciais. Ou seja, o principal aporte 
da democracia racial para a eliminação das desigualdades raciais está no construto 
elaborado no passado e sua permanência, ainda que enquanto mito a ser persegui-
do, como elemento de orgulho e fundamento social do país.

Mais recente, e em confronto com este primeiro paradigma, tem se desenvol-
vido nas últimas décadas outro tratamento da questão racial, chamado aqui como 
o paradigma da igualdade racial. Trata-se de compreensão focalizada na necessidade 
de garantir direitos de cidadania e condições de vida iguais aos diferentes estoques 
populacionais identificados histórica e socialmente como pertencentes a diferentes 
grupos étnico-raciais. Buscando compreender os impressionantes níveis de desigual-
dade observados entre brancos e negros no Brasil, e reconhecendo a presença dos 
fenômenos do preconceito e da discriminação na sociedade brasileira, este paradig-
ma concorrente sustenta a necessidade de promover ações direcionadas à equidade 
e à justiça para aqueles em situação de prejuízo social. Neste sentido, o principal 
aporte desta perspectiva é partir da compreensão das desigualdades estabelecidas no 
presente e de suas causas e forjar um pacto para a superação futura das desvantagens 
sociais hoje impostas aos grupos étnico-raciais discriminados. 

Parte da rejeição dos que advogam em defesa da democracia racial ao pa-
radigma da igualdade racial está na compreensão de que as barreiras impostas 

75. “Ao que parece, o termo foi usado pela primeira vez por Roger Bastide num artigo publicado no Diário de São Paulo 
em 31 de março de 1944 (...)” (GUIMARÃES, 2002, p. 35).  
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pela discriminação em função do pertencimento a um segmento identificado 
racialmente são expressivamente menos densas do que as barreiras impostas 
para os economicamente desfavorecidos no Brasil. Então, para o enfrentamento 
da desigualdade social cabe enfrentar prioritariamente a pobreza, por meio de 
políticas universais, e rejeitar o enfoque nos estoques raciais, pouco significati-
vos para um país mestiço. Entendem ainda que o reconhecimento em políticas 
públicas de identidades raciais produziria efeitos nefastos.

Está no argumento dos que defendem a igualdade racial a compreensão de 
que as desigualdades sociais no Brasil estão profundamente assentadas nos fenô-
menos do preconceito e da discriminação racial. Reconhecendo que o racismo em 
nossa sociedade é historicamente estruturante no acesso desigual aos direitos e à 
qualidade de vida, recusam a redução do problema racial a uma questão econômica.  
Ao contrário, identificam nos mecanismos de discriminação racial, incluindo o 
preconceito, fenômenos que atuam reforçando a composição racial da pobreza 
e naturalizando a desigualdade social do país. Identificam, ainda, por meio dos 
inúmeros indicadores sociais existentes, que as desigualdades raciais têm sido re-
sistentes às políticas universais. Então, para o enfrentamento adequado desta desi-
gualdade, defendem a necessidade de operar também com políticas públicas que 
atuem positivamente na readequação equilibrada dos parâmetros de acesso e opor-
tunidades deteriorados em função de discriminações prévias. 

Esses dois paradigmas guiaram não apenas o debate do legislativo e do judici-
ário, mas se expressaram com clareza no debate público que tem mobilizado a so-
ciedade brasileira. Exemplos de como o texto da Constituição tem sido apropriado 
no confronto entre os que defendem a necessidade de políticas públicas voltadas 
especificamente para a população negra e setores da sociedade que pretendem bar-
rar o avanço desta nova fórmula, podem ser encontrados tanto nas manifestações 
sobre projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional em defesa das cotas e 
do Estatuto da Igualdade Racial, como nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
contra o ProUni e contra a adoção de cotas raciais nas universidades do estado do 
Rio de Janeiro. Visando influenciar estes debates, manifestos foram divulgados,76 
trazendo para a esfera pública o embate político que se trava hoje no país em torno 
do tema da intervenção pública no campo das desigualdades raciais e explicitando 
os argumentos das duas posições que hoje se confrontam.

A primeira das batalhas de manifestos públicos ocorreu em 2006 e deu-
se em torno dos projetos de lei sobre cotas para estudantes negros que à épo-
ca estava em tramitação e sobre a proposta apresentada na Câmara do projeto do 

76. Estes manifestos vêm vinculados à assinatura do grupo dos que declaram publicamente seu apoio aos textos 
subscritos. Entre estes assinantes encontram-se importantes estudiosos da população afro-brasileira, formadores de 
opinião, ativistas de movimentos sociais, representantes de instituições político-partidárias, intelectuais, acadêmicos 
de diversas áreas, entre outros.
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Estatuto da Igualdade Racial. Mais recentemente, no início de 2008, uma 
segunda leva de manifestos teve como alvo o julgamento das Adins pelo  
Supremo Tribunal Federal. As duas diferentes interpretações marcaram espaço no 
debate público nacional e mobilizaram opiniões. Seus argumentos serão aqui ana-
lisados, destacando-se as distintas leituras que realizam sobre o texto constitucio-
nal, assim como as proposições divergentes que apresentam no âmbito das políti-
cas públicas para o enfrentamento e a superação das desigualdades raciais no país. 

5.3.2 Os manifestos 

Em 30 de maio de 2006, foi entregue ao Congresso Nacional um manifesto, 
intitulado Todos têm direitos iguais na República democrática. Ancorado na defesa 
do princípio constitucional da igualdade política e jurídica de todo cidadão bra-
sileiro, o documento dirige-se aos parlamentares solicitando a rejeição das pro-
postas de reserva de vagas para negros e indígenas nas instituições federais de 
ensino superior apresentada pelo Projeto de Lei sobre Cotas (PL no 73/1999) e 
do Estatuto da Igualdade Racial (PL no 3.198/2000), afirmando a inadequação 
de estabelecimento de políticas orientadas a partir de identidades raciais com o 
intuito de enfrentar desigualdades sociais. Declarando-se contrário a toda forma 
de discriminação, o documento conclui afirmando que somente serviços públicos 
de alcance universal podem combater a exclusão social. 

Em resposta ao primeiro manifesto, foi redigido o Manifesto em favor da 
Lei de Cotas e do Estatuto da Igualdade Racial, entregue ao Congresso Nacional 
em junho de 2006. Ancorado na Constituição de 1988 e denunciando o imobi-
lismo que marcou o início da República, o segundo manifesto recupera ainda os 
instrumentos jurídicos internacionais77 que, contando com a adesão brasileira, 
sustentam a relevância da implementação de políticas públicas orientadas pelo 
paradigma de promoção da igualdade racial. À diferença do primeiro manifesto, 
que não faz referência à existência de um efetivo e injusto quadro de desigual-
dades raciais no Brasil, o manifesto a favor das cotas e do Estatuto da Igualdade 
Racial parte do reconhecimento de que este quadro precisa ser revertido. De fato, 
é diante da imobilidade das desigualdades raciais existentes no país, alimentada 
pelo preconceito e pela discriminação dirigidos à população negra, que se pleiteia 
a adoção de ações específicas, capazes de viabilizar a igualdade racial. Admite 
este manifesto que, “no longo caminho em direção à igualdade étnica e racial”, 
o Estado brasileiro tem sido pouco efetivo justamente por tomar a igualdade uni-
versal republicana como princípio constitutivo, e não como meta programática.  
Os mecanismos de exclusão racial que atuam na sociedade brasileira precisariam 
ser enfrentados para se alcançar a igualdade pretendida pela Constituição de 1988.

77. O texto cita dois destes instrumentos jurídicos: a Convenção da ONU para a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial (CERD), de 1969; e o Plano de Ação de Durban, resultante da III Conferência Mundial contra 
Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, de 2001.
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A segunda série de manifestos tem lugar em 2008 e busca influenciar os 
julgamentos em curso no Supremo Tribunal Federal sobre matérias relacionadas 
ao estabelecimento de cotas em instituições de ensino superior. Assim, em abril 
de 2008, foi entregue ao presidente do STF o documento intitulado Cento e 
treze cidadãos antirracistas contra as leis raciais. Em parte, este texto responde ao 
Manifesto em favor da Lei de Cotas e do Estatuto da Igualdade Racial, o segundo 
da lista de manifestos, ao mesmo tempo em que retoma ideias já colocadas no 
primeiro manifesto.78 Posiciona-se em favor das Adins no 3.330 e no 3.197 e per-
mite observar mais claramente o diálogo que se busca estabelecer entre o texto 
constitucional e o paradigma da democracia racial no posicionamento defendido.

O novo documento refere-se aos Artigos 1979 e 20880 da Constituição  
Federal e também ao Artigo 9o81 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro para 
reforçar os princípios de igualdade de direitos e de não discriminação por par-
te do Estado em suas políticas e ações. Ao discutir o projeto político de país que  
almeja, reafirma a crença na miscigenação como fenômeno de assimilação e integra-
ção social. E, retomando as suspeitas, já expressas em seu primeiro manifesto, de que 
políticas focadas para grupos raciais, na medida em que dariam respaldo legal ao con-
ceito de raça, abririam a possibilidade de fortalecer o racismo, manifestam-se contrá-
rios a qualquer ação pública específica para a população negra. É na explicação sobre a 
defesa da tradição da lei brasileira presente no Cento e treze cidadãos... que fica explícita 
a sua posição conservadora: impedir o rompimento com a tradição legal preservada 
por 120 anos desde a abolição da escravatura, rejeitando “leis e políticas raciais”. 

Contudo, em que pese defender com ênfase a inexistência do conceito de 
“raça”,82 o documento reconhece a existência do racismo no país. De fato, diferente-
mente do primeiro manifesto, que ignora tal fenômeno, este terceiro manifesto afirma 
que “A sociedade brasileira não está livre da chaga do racismo (...). Por certo existe 
preconceito racial e racismo no Brasil”. Contudo, continua, “o Brasil não é uma nação 
racista. Depois da abolição (...) a nação brasileira elaborou uma identidade amparada 
na ideia anti-racista de mestiçagem e produziu leis que criminalizaram o racismo”.  
A mestiçagem e a legislação teriam, assim, sido suficientes para a “borrar as fron-
teiras ‘raciais’” e minimizar as possíveis influências do preconceito ou do racismo 
no processo de competição social, de acesso às oportunidades e de tratamento 

78. É possível reconhecer assinantes do primeiro manifesto assinando o terceiro manifesto, assim como é possível 
identificar vários assinantes do segundo manifesto assinando o quarto manifesto. 
79.“É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.” 
80. “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados de 
ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.” 
81.“Ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado em razão de nascimento, idade, raça, cor, sexo, estado 
civil, trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental, por ter cumprido 
pena nem por qualquer particularidade ou condição.” 
82. O documento nega a existência biológica das raças, mas ignora o debate sobre sua presença nas sociedades 
modernas como construtor que organiza e hierarquiza as relações sociais. 
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igualitário.83 De fato, a minimização dos fenômenos do preconceito de cor e da 
discriminação racial no Brasil é claramente expresso: “O preconceito de raça, 
acuado, refugiou-se em expressões oblíquas envergonhadas, temendo assomar à 
superfície.” Fora as expressões constrangidas, não haveria muito de significativo 
a ser citado no processo de convivência social entre brancos e negros no Brasil. 

O quarto e último dos manifestos, intitulado Cento e vinte anos da luta 
pela igualdade racial no Brasil: manifesto em defesa da justiça e constitucionalida-
de das cotas, foi entregue em maio de 2008 ao presidente do Supremo Tribunal 
Federal. Neste texto, é franca a disputa entre os paradigmas da democracia racial 
e da igualdade racial. Respondendo ao manifesto dos Cento e treze cidadãos...,  
o novo documento traz o tema da igualdade racial em seu título, defendendo que 
“A história a que nos referimos se baseia em um processo concreto de luta pela 
igualdade (...) e não mais na controversa ideologia do mito de uma ‘democracia 
racial’ que, de fato, nunca tivemos.” Considera que tal perspectiva é reconhe-
cida inclusive pela Constituição de 1988: “Por diversos de seus dispositivos, 
a Lei Maior rompe com o mito da democracia racial, assegurando o direito à dife-
rença, ao reconhecer e valorizar as especificidades étnico-raciais, sociais, religiosas 
e culturais dos povos que compõem o Brasil”.

Para os signatários desse manifesto, a Constituição reconheceu o quadro de de-
sigualdades que caracteriza a sociedade brasileira e fixou objetivos fundamentais vi-
sando superá-lo. Identificando mecanismos de exclusão racial embutidos no suposto 
universalismo do Estado republicano, o manifesto aponta a necessidade de romper 
com a tradição vigente para alcançar a igualdade aventada pela Constituição de 1988.

5.4 Um debate para o futuro

Ao resgatar o debate que se desenvolve hoje no Brasil sobre a questão racial, cons-
tata-se que, se ele vem se mobilizando em torno de propostas, é fundamentalmente 
em torno de ações já em curso que ele vem se adensando. É no campo das iniciati-
vas públicas em processo de implementação, quer de âmbito federal, quer estadual, 
que o debate vem se consolidando, mobilizando, de um lado, a demanda de sua 
ampliação e acolhimento em norma legal e, de outro, a sua paralisação. As denún-
cias, estudos e análises que revelam a atuação da discriminação e do racismo, assim 
como as que apontam como inaceitável e ilegítima a expressiva desigualdade entre 
brancos e negros no país, começam a ser respondidas por um conjunto amplo e 
diversificado de ações e programas. Para que tais iniciativas sejam ampliadas, as 
disputas entre teses antagônicas deverão ser superadas a favor da consolidação da 
promoção da igualdade racial como objetivo político e social da Nação.

83. É interessante destacar que o manifesto reconhece que, no Brasil, “a cor conta, ilegal e desgraçadamente, em 
incontáveis processos de admissão de funcionários” e nas incursões policiais em bairros periféricos. Mas esta rápida 
referência, apesar de reconhecer a legitimidade das denúncias de discriminação realizadas pelo movimento negro, não 
é acompanhada de qualquer referência às suas causas ou à necessidade de medidas para seu enfrentamento. 
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6 OS DESAFIOS DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 

Os últimos 20 anos foram acompanhados de avanços significativos no campo 
dos direitos e promoção da população negra. De um lado, a Constituição de 
1988 estabelece uma série de garantias à população, destacando-se o tratamento 
igualitário, sem distinção de cor e raça, o combate ao racismo e à discriminação e 
o direito de garantia de uma educação sem preconceitos. De fato, os esforços em 
relação ao combate à discriminação racial e ao racismo, assim como à promoção 
da igualdade racial, ganharam terreno e passaram a interpelar diretamente a agen-
da pública e a gestão governamental. De outro lado, a consolidação dos direitos 
sociais e a ampliação no acesso de programas e políticas no campo social resulta-
ram em benefícios consideráveis, embora insuficientes, para esta parcela da po-
pulação.84 Nesta seção, pretende-se discutir em que medida os dois movimentos 
impactaram no quadro de desigualdades raciais brasileiro nos últimos 20 anos.  
A partir da análise de alguns indicadores, procurar-se-á acompanhar a trajetória 
da desigualdade e identificar quais os principais desafios que se apresentam hoje à 
promoção da igualdade racial na sociedade brasileira. 

O tema da juventude iniciará a seção 6.1, apresentando um exercício em 
que será destacada a geração nascida em 1988, data da promulgação da Constitui-
ção. Será observada a trajetória deste grupo até 2007, nos campos de educação e 
trabalho. O objetivo é, a partir de um conjunto de dados, estimar em que medida 
o período pós-Constituinte foi capaz de contribuir na redução das desigualdades 
raciais no país, especialmente para as novas gerações, que nasceram sob sua vi-
gência. Em outras palavras, o exercício proposto é o de, trabalhando com uma 
pseudo-coorte, acompanhar o desenrolar do percurso de uma mesma geração en-
tre os anos de 1988 a 2008. E, finalizando este exercício, pretende-se avaliar quais 
as principais dificuldades em educação e trabalho que hoje enfrenta a juventude 
negra nascida em 1988.  

Na segunda parte desta seção, 6.2, será analisado em que medida as mu-
danças ocorridas após a promulgação da Constituição produziram alterações nos 
indicadores de desigualdade racial que se sucederam desde fins dos anos 1980. 
Estarão sendo analisados dados sobre educação, trabalho e renda em diferentes 
momentos do tempo, no intervalo que vai de 1993 a 2007. Com isso, pretende-se 
comparar e identificar alterações nas condições de vida da população negra, des-
tacando avanços alcançados e dificuldades que ainda resistem em ser eliminadas. 

Na primeira parte, 6.1, a análise é longitudinal, buscando acompanhar aqui-
lo que sofreu um mesmo grupo ao longo de um período de tempo determinado. 
Na segunda parte, 6.2, a análise é de equivalência, comparando ano a ano dados 
sobre a mesma situação da população negra. Serão observados dados sobre séries 

84. Sobre o impacto destas políticas para a população negra, ver Jaccoud (2009, capítulo 5). 
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específicas do ensino fundamental e médio, assim como no mercado de trabalho e 
acesso a renda, buscando informações sobre transformações na desigualdade entre 
brancos e negros neste período. Com isso, pretende-se, ao cruzar os resultados das 
duas diferentes formas de estabelecer uma análise, identificar os pontos de maior 
compreensão para o acompanhamento e a análise das políticas sociais que atingiram 
a população negra após 20 anos de promulgada a Constituição Federal de 1988. 

Finalmente, uma terceira parte, 6.3, tratará de uma das transformações mais 
significativas e intrigantes ocorridas em termos demográficos no país: a mudança 
gradual na autoclassificação racial. A pergunta a enfrentar refere-se à possível rela-
ção entre esta mudança e o crescimento das ações de promoção da igualdade racial. 

6.1 A juventude negra: percurso da geração nascida em 1988

O exercício aqui proposto procurará acompanhar a trajetória das crianças negras com re-
lação às crianças brancas nascidas nos anos 1987 e 1988.85 Vamos encontrá-las dez anos 
após o seu nascimento, em 1998, e em seguida, em outros três momentos do tempo: 
em 2002, 2005 e 2007. A escolha destes anos foi determinada por serem momentos em 
que, observada uma trajetória normal esperada, tais crianças estariam concluindo etapas 
importantes de seu ciclo educacional. Em 1998, deveriam estar concluindo a 4a série do 
ensino fundamental; em 2002, a 8a série do ensino fundamental; e, em 2005, a 3a série 
do ensino médio. Em 2007, data da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-
lios (PNAD) disponível, deveriam estar iniciando o ensino superior ou dar os primeiros 
passos no sentido de sua inserção no mercado de trabalho. 

Para dar uma magnitude da expressão desse grupo, apenas em 1988 nas-
ceram no Brasil um total de 6.344.697 crianças. Destas, foram identificadas 
como crianças negras 3.504.867 (55,24%) e foram identificadas como brancas 
2.826.536 (44,55%), segundo dados da PNAD. A tabela 1 apresenta, de acordo 
com as projeções das PNADs nos anos de 1998, 2002, 2005 e 2007, a magnitude 
desta população ao longo destes anos.

TABELA 1 
Geração nascida em 1988 por números absolutos, segundo a PNAD – 1998, 2002, 
2005 e 2007

Número de crianças e jovens 1998 2002 2005 2007

Crianças com 10 e 11 anos 6.748.464 – – –

Jovens com 14 e 15 anos – 6.995.144 – –

Jovens com 17 e 18 anos – – 7.276.040 –

Jovens com 19 e 20 anos – – – 6.930.710

Fonte: Microdados da PNAD/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Elaboração: Diretoria de Estudos e Políticas Socias (Disoc)/Ipea.

85. Trabalho anterior do Ipea já havia realizado um esforço neste sentido. Osório e Soares acompanharam detalhada-
mente, ano a ano, a trajetória educacional da geração nascida em 1980 (OSÓRIO; SOARES, 2005).
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Observa-se, pela tabela 1, uma significativa alteração nos números absolutos 
dos nascidos em 1988. Tal oscilação deve ser debitada, seja aos desvios amostrais, 
seja às projeções de população realizadas a partir da amostra das PNADs relacio-
nadas a este grupo. Visando reduzir o impacto destas dificuldades referentes à 
base de dados e garantir a confiabilidade dos indicadores produzidos, trabalhar-
se-á, ao longo do texto, com os nascidos tanto em 1987 como em 1988 e apenas 
com variáveis relativas, e não com números absolutos.

A seguir, serão apresentados dados relativos à participação da geração de 
1987-198886 no sistema de ensino, para, em um segundo momento, destacar sua 
participação no mercado de trabalho.

6.1.1 Trajetória educacional 

A geração de 1987-1988 deveria, de acordo com sua faixa etária, estar cursando deter-
minada etapa da escolarização formal em cada ano, segundo uma trajetória esperada. 
Em 1998, esta geração deveria frequentar a 4a série do ensino fundamental. Como 
mostra a tabela 2, entretanto, neste ano o grupo estava com idade entre 10 e 11 anos 
e a defasagem escolar já era significativa entre os dois grupos e ainda mais expressiva 
entre as crianças negras: apenas 37% das crianças brancas nestas idades frequentavam a 
série adequada, e menos de 26% das crianças negras o faziam. Entre as crianças negras,  
12% ainda cursavam a 1a série, 18% a 2a série, e 22% a 3a série. Para as crianças brancas, 
estes números eram, respectivamente, de 4%, 8% e 18%. Ou seja, não apenas as crianças 
negras com a idade de 10 e 11 anos se encontravam em menor número na série adequa-
da, como os seus patamares de defasagem, para aquelas que não se encontravam na série 
adequada, eram significativamente mais importantes do que os de seus colegas brancos.

A tabela 2 também apresenta a frequência dos dois grupos quatro anos de-
pois, quando deveriam estar concluindo a 8ª série do ensino fundamental. Em 
2002, apenas um de cada cinco jovens negros nascidos em 1987-1988 conseguiu 
chegar à 8a séria na idade prevista. A trajetória dos estudantes brancos, em que 
pese estar francamente defasada, ainda apresenta tendência significativamente 
melhor que a de seus colegas negros. E, da mesma forma que no ano de 1998, 
em 2002 os patamares de defasagem dos jovens negros com idade entre 14 e 15 
anos, para aquelas que não se encontravam na série adequada, eram significa-
tivamente mais expressivos do que os dos jovens brancos. Com esta idade, 7% 
dos jovens negros encontravam-se ainda na 4a série do ensino fundamental da 
escola regular – contra 3% jovens brancos, como mostrado pela própria tabela 2;  
12% na 5a série – contra 5% dos brancos; e 14% na 6a série – contra 8% dos brancos.

86. Cabe ainda destacar que ao falarmos de geração 1987-1988, estamos efetivamente tratando de uma pseudo-coorte. 
Este conjunto populacional não se refere às mesmas pessoas, mas sim uma mesma amostra. O fato de ter-se optado por 
trabalhar com crianças nascidas em dois diferentes anos tem razões amostrais, além de respeitar a idade-escolar prevista, 
na medida em que o ano escolar não coincide com o ano de nascimento (são considerados em idade adequada para cursar 
determinada série, os alunos que fazem aniversário entre meados de um ano e meados do ano seguinte).
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TABELA 2
Geração nascida em 1987-1988 que estuda, por raça/cor e gênero, segundo nível/
série – 1998, 2002, 2005 e 2007

1998 2002 2005 2007

Com 10 e 11 anos Com 14 e 15 anos Com 17 e 18 anos Com 19 e 20 anos 

4a série do ensino 

fundamental regular 

Branco  37,42 2,93 0,42 0,17

Homem 36,85 3,45 0,52 0,19

Mulher 38,02 2,42 0,32 0,14

Negro  25,94 6,96 1,43 0,35

Homem 23,93 8,3 1,77 0,42

Mulher 28,09 5,55 1,06 0,28

8a  série do ensino 

fundamental regular

Branco – 32,84 4,1 0,85

Homem – 30,24 4,52 1,12

Mulher – 35,37 3,66 0,6

Negro – 20,8 7,49 1,91

Homem – 18,26 7,88 2,03

Mulher – 23,44 7,07 1,78

3a  série do ensino 

médio regular

Branco – 0,29 24,64 5,43

Homem – 0,32 22,63 5,73

Mulher – 0,26 26,7 5,13

Negro – 0,19 14,96 7,55

Homem – 0,18 12,74 7,38

Mulher – 0,2 17,34 7,73

Superior

Branco – – 7,12 22,43

Homem – – 5,98 18,37

Mulher – – 8,28 26,32

Negro – – 1,75 7,02

Homem – – 1,4 5,7

Mulher – – 2,12 8,43

Fonte: Microdados da PNAD/IBGE.
Elaboração: Disoc/Ipea.

No ensino médio, a distância entre os dois grupos cresce ainda mais. Apenas 
15% dos estudantes negros nascidos em 1987 e 1988 concluíram este nível de en-
sino da idade adequada, contra 25% dos estudantes brancos. E a tabela 2 mostra o 
quanto esta conclusão impacta de forma diferenciada a trajetória dos dois grupos. 
Enquanto a quase totalidade dos estudantes brancos desta geração que concluíram 
o ensino médio na idade adequada estavam em um curso superior dois anos de-
pois, apenas a metade dos estudantes negros conseguiu realizar a mesma passagem. 

O acompanhamento da trajetória escolar da geração de 1987-1988 a partir da 
cor revela que esta geração assistiu a uma progressiva diferenciação do grupo de bran-
cos e negros, com resultado cumulativamente pior para o último grupo. O grupo de 
estudantes negros, sejam homens, sejam mulheres, encontrou-se em desvantagem em 
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relação aos seus colegas brancos em todas as séries analisadas.87 Em que pese, nos dois 
grupos, a trajetória das mulheres ter sido mais positiva do que a dos homens, a dife-
rença entre brancos e negros se superpôs, em todo o percurso, à diferença de gênero. 

A diferença ente os dois grupos revelou-se desde o primeiro ano do ensino 
fundamental e continuou acumulando-se ao longo do tempo, levando a uma 
surpreendente distância no que diz respeito à conclusão do ensino médio e, mais 
fortemente, à inclusão no ensino superior. Como resultado final, do total de 
negros que ingressaram no sistema de ensino em 1995, apenas 1,5 em cada dez 
estava cursando o último ano do ensino médio na idade adequada, contra 2,5 em 
cada dez estudantes brancos desta geração. Entre os negros, apenas 0,7 em cada 
dez cursavam o ensino superior 12 anos depois, contra 2,2 dos brancos. 

Foi acompanhada apenas a trajetória dessa geração no que diz respeito à 
frequência no ensino regular. Ao longo do tempo, parcelas deste grupo abando-
nam o ensino regular e passam a cursar sejam cursos supletivos, seja a educação 
especial para jovens e adultos. Nestes dois casos, a predominância também é 
de alunos negros. Observa-se, assim, a consolidação de um percurso em que o 
fracasso escolar é mais presente do que as expectativas de sucesso e progressão.88  
Em um mundo em que a demanda de qualificação aumenta de forma ininter-
rupta, ao mesmo tempo em que se torna exigência incontornável para o acesso às 
posições ocupacionais de maior estabilidade e rentabilidade, o quadro apresen-
tado se revela extremamente grave. A distância entre os grupos negros e brancos 
consolidou-se, para esta geração, de forma irreversível no ensino médio e no 
acesso ao ensino superior, indicando exclusão permanente dos membros negros 
desta geração, que não chegaram, senão em uma proporção extremamente pe-
quena, ao fim do ensino médio e, ainda em menor número, ao ensino superior.

6.1.2 Participação no mercado de trabalho

A entrada das crianças brasileiras no mercado de trabalho tem sido progressiva-
mente postergada, como já foi analisado neste periódico em suas últimas edições. 
Contudo, a geração de crianças que está sendo acompanhada neste ensaio ain-
da está marcada pela ocorrência do trabalho infantil, especialmente no caso dos 
meninos e, neste grupo, dos meninos negros. Em 1998, quando o grupo tinha  
10 e 11 anos, 15% dos meninos negros já trabalhavam, número que se elevou 
para 30% em 2002, quando eles alcançaram os 14 e 15 anos. 

87. O desempenho escolar dos estudantes negros poderia estar sendo prejudicado, por exemplo, por uma suposta 
entrada precoce no mercado de trabalho. Contudo, as tendências não se alteraram ao se realizar o mesmo exercício da 
tabela 2 para as crianças e jovens dessa geração que apenas estudam. 
88. Ver a respeito Osório e Soares (2005).
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Contudo, é interessante observar que, com o aumento da idade, cresceu sig-
nificativamente a entrada dos jovens brancos no mercado de trabalho, superando 
a participação dos jovens negros, quando esta geração alcança a idade de 19 e 
20 anos. Este dado parece indicar que a entrada mais precoce dos jovens negros 
impactou negativamente em sua formação, reduzindo suas chances de trabalho 
quando mais velhos.

TABELA 3
Geração nascida em 1987-1988 que trabalha – 1998, 2002, 2005 e 2007

1998 2002 2005 2007

Com 10 e 11 anos Com 14 e 15 anos Com 17 e 18 anos Com 19 e 20 anos 

Branca  7,11 18,28 41,18 58,34

Homem 9,02 23,41 48,15 68,29

Mulher 5,03 13,39 34,11 48,8

Negra  10,47 19,48 41,95 54,93

Homem 14,92 29,61 52,75 66,73

Mulher 7,7 16,8 30,31 42,31

Fonte: Microdados da PNAD/IBGE.
Elaboração: Disoc/Ipea.

A entrada precoce no mercado de trabalho provoca o abandono da escola. 
Como se pode observar na tabela 4, que traz os números daqueles que apenas 
trabalham e declaram não estudar, efetivamente uma parte destas crianças deixou 
a escola em decorrência das atividades de trabalho. Mas este número não foi ex-
pressivo em 1998 para o grupo dos brancos, e pouco expressivo para o grupo dos 
negros, em que pese ser três vezes mais frequente neste último grupo. Contudo, 
a partir de 2005, ano em que a geração deveria cursar o último ano do ensino 
médio, a metade dos que trabalham já não estão frequentando a escola. E tal pro-
porção cresce ainda mais para quando a geração completa 19 e 20 anos, revelando 
o processo de conclusão da etapa de formação para a parte significativa destes 
jovens e sua entrada definitiva no mundo do trabalho.

TABELA 4
Geração nascida em 1987-1988 que apenas trabalha, segundo raça/cor e gênero – 
1998, 2002, 2005 e 2007 
(Em %)

1998 2002 2005 2007

Com 10 e 11 anos Com 14 e 15 anos Com 17 e 18 anos Com 19 e 20 anos 

Branca  0,23 2,82 19,21 40,88 

Homem 0,26 3,22 22,64 50,67 

Mulher 0,2 2,43 15,72 31,52 

(Continua)
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1998 2002 2005 2007

Com 10 e 11 anos Com 14 e 15 anos Com 17 e 18 anos Com 19 e 20 anos 

Negra  0,96 3,86 19,96 41,24 

Homem 1,19 4,71 26,46 50,98 

Mulher 0,71 2,98 12,98 30,82 

Fonte: Microdados da PNAD/IBGE.
Elaboração: Disoc/Ipea.

Pode-se concluir que a entrada no mercado de trabalho só se coloca 
como opção à vida escolar quando esta geração se aproxima dos 18 anos, e 
o acúmulo de insucessos no sistema de ensino aponta para o seu abandono. 
Mas, nas etapas anteriores, a entrada expressiva desta geração no mercado de 
trabalho a partir dos 14 anos realiza-se em conjunto com o esforço de conti-
nuidade de sua trajetória escolar. 

6.1.3 Trajetórias interrompidas 

A escola e/ou o mercado de trabalho não têm sido as únicas opções que se apre-
sentaram à vida do grupo em questão. Um dos indicadores de maior impacto na 
análise da trajetória escolar e profissional da geração nascida em 1987 e 1988 é o 
que apresenta a proporção dos que nem estudam nem trabalham. Os dados mos-
tram que o abandono da escola não tem estado sempre associado a uma inserção 
no mercado de trabalho. Ao contrário, chama atenção o número expressivo e 
crescente de crianças e jovens deste grupo que deixaram de participar do processo 
educativo e tampouco desenvolveram atividades profissionais. 

Em 1998, a geração aqui acompanhada deveria estar concluindo a 4ª 
série do ensino fundamental. Entretanto, 5,1% dos meninos negros e 3,7% 
das meninas negras já se encontravam fora da escola.89 Uma parte da popu-
lação de jovens e crianças negras que abandonaram a escola já se inseriram 
no mercado de trabalho, como mostra a tabela 4. A maior parte deste grupo, 
entretanto, não se dedicava a nenhuma destas atividades. Como mostra a 
tabela 5, o número dos que não estudam e não trabalham sobe à medida que 
passam os anos, tornando-se muito expressivo a partir do momento em que 
esta geração chega à idade em que deveria estar concluindo o ensino médio, e 
continua crescendo para a faixa dos 19-20 anos.

89. Para os meninos brancos, este número era de 1,68% e para as meninas brancas, de 1,40%.

(Continuação)
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TABELA 5
Geração nascida em 1987-1988 que não estuda e não trabalha, segundo raça/cor e 
gênero – 1998, 2002, 2005 e 2007 
(Em %)

1998 2002 2005 2007

Com 10 e 11 anos Com 14 e 15 anos Com 17 e 18 anos Com 19 e 20 anos 

Branca 1,31 4,55 14,75 20,52

Homem 1,42 4,1 11,06 13,27

Mulher 1,21 4,99 18,52 27,46

Negra 3,48 5,96 18,62 26,24

Homem 3,92 5,11 12,6 17,22

Mulher 3 6,84 25,09 35,9

Fonte: Microdados da PNAD/IBGE.
Elaboração: Disoc/Ipea.

Os números mostrados são surpreendentes, especialmente no que diz respeito 
às meninas. Quando as meninas negras chegam aos 17 e 18 anos, uma em cada qua-
tro já não estudam nem trabalham. Passados mais dois anos, já são mais de uma em 
cada três que não mais realizam nenhuma destas atividades. O número também é ex-
pressivo entre as meninas brancas, mas proporcionalmente menor que o das negras. 

A tabela 5 reflete processos sociais bastante diversos. Por um lado, ela expressa 
as situações de desemprego, seja aberto, seja oculto. Os indicadores de mercado de 
trabalho destacam a gravidade da situação do desemprego juvenil no Brasil, especial-
mente grave entre aqueles jovens de menos escolaridade.90 Reflete ainda a trajetória 
de trabalho feminino, marcada por múltiplas interferências ligadas tanto à materni-
dade precoce como ao exercício de afazeres domésticos. Por fim, existe a possibilidade 
de que a tabela 5 reflita situações efetivas de marginalidade social. Quaisquer destas 
alternativas representam interrupção perniciosa na trajetória de vida do grupo aqui 
acompanhado. Passados 20 anos da promulgação da Constituição brasileira, onde 
em condições ideais os jovens de 19 e 20 anos deveriam ter concluído o ensino mé-
dio, passando a integrar o ensino superior e/ou iniciar a vida profissional buscando 
uma colocação no mercado de trabalho, um expressivo conjunto desta geração já 
havia tido sua trajetória comprometida ou mesmo interrompida.

6.2 Desigualdades raciais nos últimos 20 anos

Nesta segunda parte da seção 6, pretende-se observar a evolução de certos indicado-
res de desigualdade racial, comparando ano a ano dados sobre uma mesma situação. 
Serão analisadas informações sobre séries específicas abrangendo os ensinos funda-
mental e médio, assim como o mercado de trabalho e o acesso à renda neste período. 

90. Ver a respeito Castro e Aquino (2008). 
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6.2.1 Educação e desigualdades raciais: 1993 a 2007

A educação constitui uma dimensão central para ampliar as chances de uma in-
clusão promissora no mercado de trabalho. E é fator particularmente relevante 
para o acesso a um mercado de trabalho que, cada vez mais, requer trabalhadores 
qualificados, capazes de fazer frente à competitividade entre empresas e indiví-
duos, à demanda crescente de aumento da produtividade e à complexidade dos 
processos produtivos, incluindo os relacionados à oferta de serviços. A educação 
também propicia acesso diferencial a outro conjunto de bens e atividades, como 
os culturais, tecnológicos, informativos, todos potencializadores de oportunida-
des, de renda e de ampliação do bem-estar. 

Nesse sentido, a persistência da desigualdade racial no sistema educacional bra-
sileiro configura-se como limitador de acesso a oportunidades sociais para a popula-
ção negra, ao mesmo tempo em que restringe a construção de uma sociedade mais 
equânime e mais democrática. Revela-se, assim, dramático que os estudos realizados 
ao longo das últimas décadas tenham revelado que, no campo da educação, os negros 
estão em desvantagem em praticamente todos os aspectos observados. A título de 
exemplo, pode-se lembrar que a proporção de analfabetos, assim como de crianças e 
adolescentes que não frequentam a escola, é maior entre negros. Eles também detêm 
as maiores taxas de repetência, de defasagem idade – série e de abandono escolar.

As causas dos expressivos níveis de desigualdades entre negros e bran-
cos têm mobilizado pesquisadores, que vêm se debruçando sobre a hipótese de 
que estas seriam advindas das desigualdades sociais que separam os dois grupos.  
Tal pergunta vem sendo exaustivamente repetida pelos estudiosos dedicados à temá-
tica das desigualdades sociais no Brasil, e a resposta encontrada tem sido negativa. 
Desde os estudos pioneiros de Carlos Hasembalg e Nelson Valle, constata-se que os 
estudantes negros têm piores desempenhos que os estudantes brancos mesmo quando 
pertencentes ao mesmo estrato socioeconômico. Reconhecendo que o contexto social 
não explica toda a desigualdade observada entre estudantes brancos e negros, torna-se 
necessário examinar outros aspectos que possam estar afetando o desempenho escolar 
dos estudantes pretos e pardos, entre eles, as manifestações difusas ou não, de precon-
ceito e discriminação racial envolvendo as diversas dimensões da vida escolar.

Nesta subseção do texto, serão apresentados alguns dos principais indicadores da 
desigualdade racial em educação nos últimos 20 anos, ao mesmo tempo em que se pro-
curará apontar alguns dos principais problemas e suas possibilidades de enfrentamento. 

a) Acesso e taxa de escolarização

Um primeiro indicador a ser analisado refere-se à taxa de escolarização líqui-
da por nível/modalidade de ensino para negros e brancos. Lembrando que a 
taxa de escolarização líquida fornece a proporção da população matriculada no 
nível/modalidade de ensino considerado adequado conforme as faixas etárias – 
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matrícula de crianças de 7 a 14 anos no ensino fundamental; adolescentes de 
15 a 17 anos ensino médio; e jovens de 18 a 24 anos no ensino superior –, este 
índice permite visualizar não só a ampliação da cobertura das políticas edu-
cacionais, mas também o quanto estas políticas vêm impactando na melhoria 
das condições de permanência em cada um dos níveis/modalidades de ensino.  
A tabela 6 apresenta a evolução desta taxa para o período entre 1993 e 2007.

TABELA 6
Taxa de escolarização líquida por sexo, segundo cor/raça e nível/modalidade de ensino –  
Brasil, 1993-2007

Cor/raça e ciclo  
de ensino

Anos

1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Branca              

Ensino fundamental 88,5 90,1 90,6 92,1 93,4 94,2 94,7 94,7 95 95,1 95,4 95,7 95,2

Ensino médio 27,5 32,1 33,8 38 40,7 44 49,6 52,4 54,9 56,2 56,6 58,4 58,7

Ensino superior 7,7 9,1 9,2 9,9 10,9 11,7 14,1 15,5 16,6 16,1 17,3 19,2 19,8

Negra1              

Ensino fundamental 77,5 80,8 82,3 84,9 88,6 90,5 91,6 92,7 92,7 92,8 93,6 94,2 94,1

Ensino médio 10,2 11,9 13,4 14,8 18,6 21,2 24,4 28,2 31,9 33,6 35,6 37,4 39,4

Ensino superior 1,5 2 1,8 2 2 2,5 3,2 3,8 4,4 4,9 5,5 6,3 6,9

Fonte: Microdados da PNAD/Retrato das Desigualdades, 3. ed. 
Elaboração: Disoc/Ipea.
Nota: 1 A população negra é composta de pardos e pretos.

A diferença da taxa de escolarização líquida entre negros e brancos no ensino 
fundamental, que era de 11 pontos em 1993, reduz-se para 1,1 em 2007. Esta 
expressiva queda refere-se, em grande parte, à universalização do ensino funda-
mental, em curso desde o fim da década 1980. De fato, com a municipalização da 
rede pública de ensino fundamental, ocorrida após a promulgação da Constitui-
ção de 1988, ampliou-se significativamente a oferta de vagas e expandiu-se a rede 
de ensino, repercutindo positivamente na elevação da escolarização da população 
negra. No entanto, a redução das desigualdades na matrícula de crianças brancas 
e negras de 7 a 14 anos deve ser acompanhada pela redução da diferença nos ín-
dices de distorção idade – série, para que se confirme a tendência à redução das 
diferenças raciais no que se refere à escolaridade, o que será feito no item seguinte. 

Ainda sobre a tabela 6, observa-se que, ao contrário do que ocorreu no en-
sino fundamental, no ensino médio houve crescimento da diferença na taxa de 
escolarização líquida entre negros e brancos. A diferença encontrada em 1993 
era de 17,3 pontos em favor da população branca e subiu para 19,3 pontos em 
2007. Apesar do aumento no percentual de jovens frequentando o ensino mé-
dio na idade adequada, percebe-se que o crescimento foi mais expressivo para 
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a população branca, fazendo que a diferença entre os dois grupos aumentasse.  
Ou seja, pode-se concluir que as políticas educacionais adotadas com a finalida-
de de aumentar a taxa de escolarização líquida no ensino médio têm impactado 
de forma mais positiva a população branca.

No ensino superior, a situação é ainda mais grave. Como também in-
dica a tabela 6, em um quadro marcado por limitado acesso dos jovens bra-
sileiros a este nível de ensino,91 o problema é ainda agravado pela expressiva 
diferença entre brancos e negros. Não apenas observa-se grande desigualdade 
entre a proporção de jovens brancos e negros matriculados no ensino supe-
rior, como esta desigualdade tem crescido, apesar do aumento observado 
no acesso de ambos os grupos. Em 1993, a taxa de frequência líquida era 
de 7,7 para bancos e de 1,5 para negros. Em 2007, esta sobe para 19,8 para 
brancos e 6,9 para negros. Esta trajetória significou que a diferença de 6,2 
pontos subisse para 12,9 pontos, mais do que dobrando em 14 anos. Como 
o aumento nesta diferença é crescente até 2003, não sofrendo significativas 
alterações a partir daí, os dados sugerem que a política realizada nos anos 
1990, de aumento da oferta de vagas no sistema de ensino superior a partir 
da expansão da rede privada de ensino, tenha sido fator de aprofundamento 
das desigualdades raciais no ensino superior. 

b) Permanência e distorção idade – série

Além de analisar o acesso e a permanência na escola, é necessário também 
buscar indicadores que possam apontar como está se desenvolvendo tal per-
manência dos alunos. Um indicador que permite uma aproximação da segun-
da dimensão no campo das desigualdades educacionais é a taxa de distorção 
idade – série. Os gráficos 1, 2 e 3 apresentam a taxa de distorção idade –  
série nas últimas séries de cada ciclo.92 A taxa de distorção idade – série é 
fornecida pela proporção entre os alunos com distorção escolar em determi-
nada série e o número total de alunos matriculados nesta série. A escolha por 
trabalhar com as séries finais de cada ciclo deve-se ao fato de que nelas se 
podem observar, com maior nitidez, os efeitos da defasagem acumulada ao 
longo daquele ciclo, além de permitir diálogo mais efetivo com a trajetória já 
apresentada da geração 1987-1988 nestas mesmas séries.

91. De fato, apesar dos esforços e avanços para ampliação do sistema de ensino superior, o Brasil ainda possui um 
baixo índice de alunos matriculados neste ciclo de ensino: apenas 5,7 milhões de alunos em 2006, em um total de 24,2 
milhões de brasileiros na faixa etária indicada como a ideal para cursar este nível de ensino. 
92. Cabe relembrar que a idade recomendada para frequentar a 4ª série do ensino fundamental é de 10 anos; para a 
8ª série do ensino fundamental, 14 anos; e para o 3o ano do ensino médio, 17 anos. Considera-se em série inadequada 
os alunos com dois anos ou mais acima da idade-padrão para a série que frequenta. 



Políticas Sociais: acompanhamento e análise314

GRÁFICO 1
Taxa de distorção idade – série, por cor/raça, na 4a série do ensino fundamental – 
primeiro ciclo
(Em %)
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Fonte: Microdados da PNAD/Retrato das Desigualdades, 3. ed. 
Elaboração: Disoc/Ipea.

GRÁFICO 2
Taxa de distorção idade – série, por cor/raça, na 8a série do ensino fundamental – 
segundo ciclo
(Em %)
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Fonte: Microdados da PNAD/Retrato das Desigualdades, 3. ed. 
Elaboração: Disoc/Ipea.
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GRÁFICO 3
Taxa de distorção idade – série, por cor/raça, no 3o ano do ensino médio
(Em %)
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Fonte: Microdados da PNAD/Retrato das Desigualdades, 3. ed. 
Elaboração: Disoc/Ipea.

O primeiro elemento a se destacar nos gráficos é a redução dos índices de 
distorção idade – série verificada em todas as séries analisadas no período e obser-
vada tanto para os estudantes brancos como para os negros. Na 4ª série do ensino 
fundamental, esta redução foi de 17,6 pontos para o grupo de crianças brancas. 
Para as crianças negras, esta redução foi ainda maior, chegando a 29,7 pontos no 
período. Como consequência, observa-se a redução da diferença entre crianças ne-
gras e brancas, que passou de 26,3 pontos, em 1993, para 12,1 pontos, em 2007. 
Constata-se, assim, que no fim da primeira fase do ensino fundamental, e como 
efeito da universalização deste nível de ensino, as políticas educacionais foram ca-
pazes de reduzir as desigualdades raciais em 14,2 pontos. No entanto, a diferença 
entre os dois grupos ainda mantém-se próxima a 50%.

Na 8ª série do ensino fundamental, final da segunda fase do ciclo, observa-
se algo similar. A redução da distorção também é significativa no período, cain-
do 18,5 pontos para o grupo de jovens brancos e 25,4 pontos para os negros.  
Em 1993, a diferença entre os dois grupos era de 22,3 pontos; em 2007, esta 
diferença entre os grupos reduziu-se para 15,4 pontos. Em que pese observar a 
redução da diferença entre os dois grupos ao longo dos 14 anos, ela ainda é ex-
tremamente alta e apresenta um ritmo de queda mais lento que no ciclo anterior.

No ensino médio, percebe-se a inversão da tendência observada no ensino 
fundamental. Também neste nível de ensino ocorre uma redução das taxas de 
distorção idade – série para os dois grupos, mas a queda é maior para os jovens 
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brancos, o que faz que a diferença entre os dois grupos aumente no período. 
Percebe-se também aqui uma tendência já observada em outros indicadores de 
desigualdades raciais em educação: de que o impacto das políticas educacionais 
universais na redução das desigualdades raciais é maior no ensino fundamental – 
onde, de fato, buscou-se universalizar o acesso –, enquanto se reduz ou se anula 
nos níveis mais elevados de ensino. 

c) Desigualdade e desafios

Os dois indicadores analisados (taxa de frequência líquida e taxa de distorção 
idade – série) apontam para significativa redução da desigualdade entre bran-
cos e negros no período 1993-2007, ao mesmo tempo em que revelam quadro 
atual ainda portador de surpreendentes níveis de desigualdade. Progressivos es-
forços têm sido realizados na busca de melhor compreensão dos mecanismos 
de aprendizagem e dos processos sociais que neles interferem. Há muito se 
ressalta que os fatores sociais impactam nas trajetórias escolares das crianças e 
dos adolescentes. As relações entre perfil socioeconômico da família de origem 
e desempenho escolar vêm sendo comprovadas em inúmeras pesquisas. Ao mes-
mo tempo, crescem as investigações sobre a forma com que a escola enfrenta 
estas desigualdades de origem, visando equalizar as oportunidades e encarar o 
desafio das diferenças socioeconômicas e raciais. Também crescem as análises 
sobre em que medida elas podem atuar reforçando desigualdades. No Brasil, a 
desigualdade de desempenho escolar entre crianças brancas e negras vem sur-
preendendo pesquisadores e analistas, e provocando o aparecimento de estudos 
investigando o papel da escola, seja propiciando a redução das diferenças, seja 
permitindo sua consolidação ou mesmo ampliação.

No entanto, o período histórico analisado aponta para um impacto posi-
tivo das políticas educacionais universais de acesso ao ensino fundamental na 
redução das desigualdades entre os grupos de cor/raça. Entretanto, observou-
se que esta redução foi insuficiente para a eliminação das desigualdades raciais 
entre os dois grupos. Mais do que isso, em um contexto em que avançam as 
demandas por aumento da qualificação no mercado de trabalho, os níveis 
mais altos de ensino, ensino médio e superior, acumulam aumento de desi-
gualdade entre negros e brancos. Estes níveis, entretanto, configuram-se atu-
almente como patamares mínimos de educação para os postos de trabalho não 
precários. Aponta-se, assim, para a consolidação dos jovens negros em situa-
ção de menores oportunidades. Neste sentido, faz-se necessário que a política 
de universalização do acesso à educação como um princípio constitucional 
seja conjugada com políticas específicas de combate às desigualdades raciais 
no sistema de ensino, as quais são necessárias à construção de uma sociedade 
mais equânime e democrática. 
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6.2.2 Desigualdade de renda e mercado de trabalho

Nesta subseção, serão apresentadas algumas reflexões sobre as desigualdades ra-
ciais no que se refere à desigualdade de renda e ao mercado de trabalho, tendo 
como foco principal a desigualdade de renda. Estudo recente (SOARES, 2008b) 
mostrou a tendência de redução das desigualdades de renda entre negros e bran-
cos na sociedade brasileira a partir de 2001. Conforme o estudo, a razão da 
renda, ou seja, o resultado da divisão da renda de negros pela renda de brancos 
entre 1987 e 2000 permaneceu praticamente a mesma, em torno de 2,4 pontos. 
Neste período, os brancos possuíam, em média, uma renda 2,4 vezes maior que 
os negros. Entre 2001 e 2007, a razão de renda entre brancos e negros diminuiu 
progressivamente, chegando a 2,06 pontos em 2007, o que indica que a renda 
média de brancos era então um pouco maior que o dobro da renda de negros. 
Neste ritmo de queda, a projeção é que demoraria 22 anos para que a razão de 
renda entre os dois grupos seja igual a 1,0, o que significaria alcançar a igualdade 
de rendimento. No entanto, fica uma questão: em quais condições o Brasil con-
seguiu uma redução tão significativa nos últimos anos e qual a possibilidade de 
se manter este mesmo ritmo de queda nas próximas décadas? 

As análises realizadas indicam que a principal causa desta redução foi o cresci-
mento de renda da população pobre. Como os negros são maioria entre os pobres, as 
políticas de cunho redistributivo adotadas pelo governo vêm tendo impacto signifi-
cativo na melhoria da renda dos negros. A decomposição da razão de renda de negros 
e brancos entre 1999 e 2007 indica que 72% da redução da desigualdade observada 
referem-se à melhoria da distribuição da renda entre a população brasileira e que ape-
nas 28% se devem à mobilidade de negros entre os centésimos de renda. Em outras 
palavras, pode-se afirmar que a redução das desigualdades entre brancos e negros se 
deve principalmente à melhoria das condições gerais de renda da população brasi-
leira, e não a uma melhoria na inserção dos negros em postos de trabalhos de maior 
remuneração. Neste sentido, cabe indagar sobre as possibilidades de manutenção do 
ritmo da redução das desigualdades entre negros e brancos observada nos últimos 
anos, uma vez que o elemento que mais contribuiu para esta redução foi proveniente 
da renda, e não proveniente do trabalho. 

De fato, como mostra a tabela 7, são as rendas provenientes dos pro-
gramas de transferência de renda e da Previdência Social as que explicam a 
redução das desigualdades de renda entre negros e brancos nos últimos anos. 
Cabe ressaltar que estes benefícios, em especial os da Previdência Social, têm 
um peso mais significativo para os seguimentos de maior idade da população 
brasileira. A tabela 7 traz a composição da renda da população de 20 anos ou 
mais subdividida em dois grupos etários, de 20 a 59 anos de idade e de 60 anos 
ou mais. Permite-se, assim, visualizar o peso de cada uma das fontes de renda 
na composição do orçamento dos beneficiários. 
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TABELA 7
Composição da renda média (%) dos beneficiários, segundo cor/raça – Brasil, 1993 e 2007

Categorias
1993 2007 

Grupo etário Cor/raça Fonte de rendimento

População adulta 

(20 a 59 anos)

Branca
Renda do trabalho 88,87 88,65

Previdência e pens‹o 6,04 7,3

Outros 5,07 4,06

Negra

   

Renda do trabalho 90,06 87,5

Previdência e pensão 6,46 7,58

Outros 3,47 4,94

População idosa 

(60 anos ou mais)

Branca

   

Renda do trabalho 30,32 27,87

Previdência e pensão 58,14 64,57

Outros 11,54 7,55

Negra

   

Renda do trabalho 29,46 22,34

Previdência e pensão 66,64 71,34

Outros 3,9 6,32

Fonte: Microdados da PNAD/IBGE.
Elaboração: Disoc/Ipea.

A tabela 7 mostra que na faixa etária dos 20 aos 59 anos de idade, a principal 
fonte de renda de brancos e negros era o trabalho. Em 1993, para este grupo etá-
rio a renda proveniente do trabalho correspondia a 88,87% para o grupo branco 
e 90,06% do total da renda de negros. Em 2007, o peso da renda do trabalho 
permaneceu praticamente estável para o grupo de brancos. Para os negros, a renda 
do trabalho perdeu importância, apresentando redução de 2,56 pontos. Para este 
grupo ocorreu aumento da importância da previdência e das transferências de 
outras fontes de renda. Para o grupo de 60 anos ou mais, percebe-se que a renda 
trabalho perde importância no montante geral da renda. A principal fonte, Previ-
dência Social, aumenta a sua proporção na renda total. 

Observa-se, com o aumento da idade, o aumento da importância da renda não 
oriunda do trabalho em relação ao total da renda dos indivíduos. Conforme dados 
da PNAD no ano de 1993, os benefícios recebidos pelos negros eram, em média, 
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equivalentes a 56% do valor do benefício recebido pelos brancos. Em 2007, a dife-
rença diminuiu, e o valor médio do benefício recebido pelos negros correspondeu 
a aproximadamente 64% do valor do benefício dos brancos, o que decorreu, prin-
cipalmente, da maior representatividade dos negros no grupo que recebe benefício 
igual a um salário mínino ou menos. Em 1993, o valor médio do rendimento pago a 
um beneficiário branco era de aproximadamente R$ 594,00, enquanto para negros 
este valor era de aproximadamente R$ 336,00, subindo para R$ 940,00 e R$ 602,00 
respectivamente para brancos e negros em 2007.

Constata-se, assim, que as políticas redistributivas implementadas nos 
últimos anos têm atingido, de forma mais expressiva, a população negra 
pelo fato de esta encontra-se sobre representada na parcela mais pobre da 
população. No entanto, dois comentários devem ser feitos neste âmbito. 
De um lado, tais políticas não são capazes de responder aos mecanismos 
discriminatórios que dificultam a mobilidade de negros no mercado de 
trabalho. E, no que se refere à renda advinda do trabalho, não se observa 
melhoria na desigualdade entre brancos e negros. De outro lado, expansão 
ocorrida nos últimos anos na cobertura de programas como o Programa 
Bolsa Família (PBF), o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a Pre-
vidência Rural93 foi bastante expressiva, sendo limitada à perspectiva de 
inclusão de novos beneficiários. Desta forma, é na melhoria da inserção 
dos trabalhadores negros no mercado de trabalho que dependerá a conti-
nuidade da redução da desigualdade de renda entre aqueles grupos.

No que se refere às diferenças de renda entre brancos e negros no mer-
cado de trabalho, com consequências no acesso aos benefícios previdenci-
ários, uma hipótese levantada frequentemente diz respeito à diferença de 
escolaridade observada entre os dois grupos. Cabe reconhecer que existe uma 
desigualdade na média de anos de estudo entre negros e brancos, e que ela é 
persistente. Outra constatação refere-se ao fato de que quanto maior o nível 
de ensino, maior o salário que se recebe pelo exercício de uma função. Neste 
sentido, parece relevante desagregar os rendimentos de brancos e negros por 
faixa de anos de estudo para se observar a correspondência entre rendimento 
e pertencimento a um grupo de cor/raça. Os gráficos 4 e 5 apresentam a 
desigualdade de rendimento entre brancos e negros no mercado de trabalho 
por faixa de anos de estudo.

93.Sobre estes programas ver últimos números do periódico Políticas Sociais: acompanhamento e análise.
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GRÁFICO 4 
Desigualdade de rendimento entre brancos e negros¹ no mercado de trabalho, por 
faixa de anos de estudo – Brasil, 1995
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Fonte: Microdados da PNAD.
Elaboração: Disoc/Ipea.
Nota: ¹ População negra é composta de pardos e pretos.

GRÁFICO 5
Desigualdade de rendimento entre brancos e negros¹ no mercado de trabalho, por 
faixa de anos de estudo – Brasil, 2007
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Fonte: Microdados da PNAD.
Elaboração: Disoc/Ipea.
Nota: ¹ População negra é composta de pardos e pretos.



Entre o Racismo e a Desigualdade: da constituição à promoção de uma política ... 321

Nos gráficos 4 e 5, chama atenção o comportamento diferenciado da renda 
entre brancos e negros em relação à média de anos de estudo. Em 1995, um negro 
com menos de quatro anos de estudo recebia aproximadamente 64% da renda 
que um branco com a mesma escolaridade. Um negro com mais de 11 anos de 
estudo, a renda era equivalente a 69% de um trabalhador branco com a mesma 
escolaridade. Considerando estes dois grupos de trabalhadores em 2007, percebe-
se pouca alteração no quadro de desigualdades de renda diante do observado  
12 anos antes. Em 2007, um trabalhador negro com menos de quatro anos de 
estudo apresentou renda equivalente a 72% da renda de um branco com a mesma 
escolaridade. Contudo, a diferença aumentou para os trabalhadores com quatro 
a sete anos de estudo. Para o grupo com mais de 11 anos de estudo, contudo, o 
quadro permaneceu praticamente estável em comparação com 1995. 

A diferença de renda observada entre os dois grupos pelos gráficos 4 e 5 pode 
ser explicada, ao menos em parte, pelo funcionamento de mecanismos discrimina-
tórios que atuam não apenas no momento da contratação, mas também no rendi-
mento e na progressão profissional. Assim, a discriminação racial parece operar como 
elemento definidor que impede que negros e negras ascendam a melhores postos e 
a melhores salários, mesmo quando apresentam alta qualificação profissional, e que 
esta seja similar à observada por seus pares pertencentes ao grupo de cor/raça branca.

6.3 A transformação da autoclassificação racial na sociedade brasileira

O debate sobre a desigualdade social brasileira tem importantes transbordamen-
tos para a questão demográfica. De um lado, o tema racial tem sido associado à 
existência de uma minoria étnica e, de outro, à dificuldade de identificação deste 
grupo, dada a miscigenação que caracteriza a sociedade brasileira. As duas ques-
tões recebem nova luz com os dados mais recentes da PNAD. A partir de 2007, 
a população negra brasileira, entendida como o somatório daqueles que se decla-
ram pretos e pardos, passa a representar a maior parte da população brasileira.  
A ideia de uma minoria racial, se já inadequada em anos anteriores, revela-se 
agora incompatível com a estatística oficial do país.

De fato, os dados sobre a evolução do perfil racial da população brasileira 
vêm indicando, desde início dos anos 2000, constante crescimento daqueles que 
se declaram negros, ao mesmo tempo em que se observa um decréscimo da por-
centagem da população branca. Esta trajetória pode ser observada no gráfico 6, 
em que se constata que, em 2007, a população negra no Brasil ultrapassou, pela 
primeira vez desde 1940,94 a população branca.

94. O Censo de 1890 indicava que 56% da população brasileira foi identificada à época como negra. O Censo de 
1940, refletindo a política de embranquecimento do governo brasileiro que promoveu a imigração de mais de 3 mi-
lhões de brancos europeus, indicava a queda da população negra para o equivalente a 35,8% do total dos registrados. 
Ver mais em Soares (2008).
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GRÁFICO 6
Evolução da população brasileira, segundo cor/raça – Brasil, 1993-2007
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Fonte: Microdados da PNAD/Retrato das Desigualdades, 3. ed.
Elaboração: Disoc/Ipea.
Obs.: A população negra é composta de pardos e pretos.

Outra é composta de amarelos e indígenas.

O gráfico 6 mostra que a mudança começou a ocorrer após o ano 2000. 
Entre 1993 e 1996, a população negra mantinha-se em ligeira queda. Obser-
va-se, em seguida, pequeno aumento anual de 0,1% nos anos de 1997 a 1999.  
A população branca, por sua vez, praticamente não apresentou aumento entre 
1993 e 1996, acompanhada de um ligeiro decréscimo de 1997 a 1999. Após esta 
data, a taxa de crescimento da população negra passa a ser expressiva: em média 
0,7 pontos por ano, entre 2001 e 2007. 

Conforme aponta Soares (2008a) em trabalho recente, a mudança no perfil ra-
cial da população brasileira poderia ser explicada por diferentes causas. Uma primeira 
hipótese diz respeito à possibilidade de uma maior taxa de fecundidade das mulheres 
negras em relação às brancas. Contudo, neste caso, dever-se-ia observar aumento do 
número total de filhos das mulheres negras em comparação às brancas, o que não 
tem sido apontado pelos dados. Uma segunda hipótese refere-se à identificação ra-
cial no nascimento devido a aumento da miscigenação na população brasileira. Mas 
tampouco os dados têm apontado para crescimento da miscigenação como fator 
explicativo para o expressivo aumento da população negra no período mais recente.  
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A terceira hipótese é de que estaria se verificando uma mudança na forma como 
as pessoas se autoclassificam do ponto de vista de cor/raça. De fato, acompanhan-
do os coortes por faixas de ano de nascimento, verificaram-se, ao longo do período, 
mudanças na forma de declaração. Ou seja, um mesmo grupo que nasceu em um 
mesmo período foi modificando sua forma de autodeclarção da cor ao longo do tem-
po, fazendo que o percentual de brancos apresentasse queda, enquanto o de pardos 
apresentasse baixa alteração e o de pretos, uma forte tendência de aumento a partir 
de 2000. Conclui-se, assim, que a mudança do perfil populacional brasileiro não se 
assenta em um aumento da taxa de natalidade da população negra em relação à bran-
ca, ou em uma maior mestiçagem que tenderiam a gerar filhos pardos, mas sim a um 
fenômeno associado à mudança da autoidentificação da população, que se reflete na 
forma em que esta se declara no ato de coleta dos dados censitários. 

O fato de esse processo ocorrer a partir de 2001 merece investigação  
específica. Contudo, ele parece estar relacionado à ampliação do debate público so-
bre a identificação racial no Brasil ocorrido a partir do fim dos anos 1990 e, princi-
palmente, após 2001, ano em que começaram a ser adotadas políticas de ações afir-
mativas pelas universidades brasileiras, largamente noticiadas pela mídia nacional. 
Iniciou-se então no Brasil amplo debate sobre a desigualdade racial e sobre a necessi-
dade de seu enfrentamento, com consequências nos termos da identificação racial na 
sociedade brasileira. O debate sobre este tema parece ter estimulado relevante proces-
so de revisão dos termos da autoidentificação, ao criar marcas positivas para a iden-
tidade negra. Efetivamente, os dados são claros no que se refere ao fato de que, neste 
novo contexto da década de 2000, em que se reforçam as marcas positivas no fato de 
ser negro na sociedade brasileira, uma parcela significativa desta população altera sua 
forma de classificação em termos raciais. Não cabe aqui esgotar os termos e as razões 
deste processo, mas sim indicar que a sociedade brasileira se encontra em um proces-
so recente de reelaboração de sua identidade racial, em que segmentos significativos, 
antes autodeclarados como brancos, passaram a fazê-lo como negros, indicando um 
processo de re-significação positiva das identidades raciais vividas largamente como 
estigmas durante um longo tempo para amplos segmentos populacionais.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As últimas duas décadas representaram um período de mudanças expressivas no 
quadro tradicional de debates sobre a questão racial no Brasil. Não apenas assis-
tiu-se à emergência de uma conjuntura inovadora, em que novas interpretações 
e propostas vêm à luz e ocupam espaço no debate público. Assistiu-se também 
à criação de novas instituições e iniciativas, constituindo, pela primeira vez na 
história brasileira, uma trajetória de intervenções positiva do Estado brasileiro 
frente ao tema do racismo e da desigualdade racial. Ao fundo deste processo ino-
vador, o movimento negro reinventou-se e mobilizou-se, apresentando-se como 
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ator inteiro na cena pública, em uma variedade de mobilizações e manifestações, 
e reafirmando nova pauta de demandas em que se alia o combate à discriminação 
à demanda pela promoção da igualdade racial. 

Esse período, por outro lado, foi acompanhado por expressiva reação à nova 
agenda que se consolidava. Esforços no sentido de deslegitimar a demanda por 
ações positivas do Estado vêm se reproduzindo, reafirmando o mito de que o 
Brasil não presencia nenhum problema no campo das relações raciais. Ainda que 
não conte com o apoio da opinião pública – que tem se manifestado majorita-
riamente, nas várias pesquisas realizadas nos últimos anos, não só reafirmando o 
reconhecimento da existência dos fenômenos do racismo e da discriminação ra-
cial no Brasil, como apoiando iniciativas que venham a combatê-los e a ampliar a 
inserção da população negra, inclusive por meio do sistema de cotas –,95 a reação à 
agenda de promoção da igualdade racial tem mobilizado importantes segmentos 
da mídia, assim como certos setores da sociedade.

Portanto, pode-se afirmar que é crescente a consciência de que a promoção 
de uma sociedade melhor passa pelo combate ao racismo, aos preconceitos e à 
discriminação racial. Esta última, ativa em nossa sociedade, quer em sua forma 
direta, quer com mais eficácia e desenvoltura em sua forma indireta, continua 
atuando na restrição a oportunidades, na redução do acesso a políticas públicas e 
aos postos mais valorizados do mercado de trabalho, limitando as perspectivas da 
população negra de melhoria de renda, bem-estar e mesmo de integração social. 
Por trás destes processos sociais, esconde-se um triste quadro de tragédias pes-
soais, em que a construção de autoestimas negativas se somam à reprodução de 
trajetórias interrompidas e de marginalização social, restringindo as perspectivas e 
as potencialidades de parte expressiva da população brasileira. 

Enfrentar esse quadro é tarefa da sociedade, mas também das políticas públicas. 
Os avanços das últimas duas décadas são expressivos. As iniciativas em curso apontam 
para novas e complementares alternativas. Contudo, ampliá-las, fortalecê-las, dotá-las 
de continuidade e integrá-las a um plano sistêmico de combate às desigualdades raciais 
é um grande desafio que está para ser enfrentado. Deve-se ainda destacar que, por si, a 
ampliação desse debate já deve ser interpretada como uma conquista do período demo-
crático. Seus impactos positivos se revelam inclusive no movimento de re-significação 
das identidades raciais e ampliação da identidade negra. A construção da igualdade 
racial passa por muitos caminhos que, felizmente, começam a ser abertos no Brasil.

95. Ver, por exemplo, pesquisa do Datafolha, divulgada em julho de 2006.
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