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Temos observado que atualmente, as políticas públicas, destinadas à educação têm
dado bastante importância a questões relacionadas à cultura. Desta forma, nosso objeto de
análise se pauta nas discussões acerca das políticas de ação afirmativa no âmbito escolar
brasileiro, no que se refere a populações historicamente discriminadas como a
afrodescendente e indígena.
Diante das desigualdades e discriminações que sofre a população negra e indígena no
Brasil, o Conselho Nacional de Educação (CNE) interpretou as determinações da Lei
10.639/2003 que introduziu na Lei 9394/96 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que
assegura, em seus Art. 26, 26 A e 79 B, o direito a igualdade de condições de vida e de
cidadania, assim como igualdade de direito de acesso às histórias e culturas que compõem a
nação brasileira, em diferentes fontes da cultura nacional a todos os brasileiros (PARECER, p.
341), a obrigatoriedade do ensino de história e cultura Afro-Brasileira e Africana, e,
posteriormente, a Lei 11.645/08 que dá a mesma orientação quanto à temática indígena.
Segundo o PARECER CNE/CP Nº 3/2004 – CP – Aprovado em 10/03/2004, essas
Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino de história e cultura Afro-Brasileira e
Africana devem estar presentes nos currículos, projetos políticos-pedagógicos de todas as
instituições de ensino, particular ou público, em todos os níveis, do Ensino Infantil ao
Superior. Todas essas instituições de ensino, no seu processo de avaliação, terão que prestar
conta ao MEC, por meio de um inventário documental, contendo as disciplinas e possíveis
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atividades desenvolvidas nos últimos anos, acerca dos conteúdos referentes à educação das
relações étnico-raciais.
Acreditamos que essas medidas têm a pretensão de rejeitar o preconceito existente nas
relações entre raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, bem como
reconhecem que todos os indivíduos são portadores de singularidades irredutíveis e que a
formação escolar tem de estar atenta para o desenvolvimento dessas relações. “No processo
de inclusão, à escola foi atribuído o papel de intervir para modificar uma cultura
preconceituosa, combater a discriminação e promover o acesso ao conhecimento para todos”
(FAUSTINO; MOTA, 2012, p.09).
Considerando que atualmente vivenciamos um momento de consolidação de políticas
de ação afirmativa de inclusão social em diferentes países, nosso objetivo geral é discutir a
aprovação da Lei nº 11.645/08, que demanda a inserção de uma educação comprometida com
a eliminação da discriminação étnicorracial nas escolas e com a transformação, de forma
positiva, do papel do negro e do índio na construção da história do Brasil.
Como objetivos específicos, pretendemos analisar a temática da diversidade cultural
que se encontra cada vez mais presente no debate educacional brasileiro e nos
encaminhamentos das políticas públicas para a educação; destacar o papel dos organismos
internacionais, como o Banco Mundial e a UNESCO, e a acentuada preocupação com a
diversidade e o cambate a preconceitos ligados a determinantes como gênero, raça, religião,
deficiências, padrões culturais, desigualdades e discriminações sofridas pela população negra
e indígena no Brasil; suscitar o debate para se pensar o que poderia fazer a escola,
concretamente, em relação à demanda da Lei 11.645/2008, que atribui à escola o papel de
combater o racismo, a intolerância e o preconceito, com vistas a criar condições para um
desenvolvimento humano mais harmonioso e equitativo, na busca de amenizar as opressões e
os conflitos entre culturas diferentes.
Para a análise das políticas e reformas no campo educacional, destinadas aos povos
indígenas e afrodescendentes no Brasil, considerando seus conceitos, conteúdos e discursos,
no limite deste artigo, fundamentamos nossas indagações em estudos teóricos, por meio da
pesquisa bibliográfica de autores que nos dão suporte sobre essa temática.
Nossa posição teórico-metodológica parte do materialismo histórico, uma vez que, por
meio dessa posição teórica, concebemos que a base da sociedade, sua formação, a
organização do trabalho, suas instituições e regras de funcionamento, suas ideias, seus valores
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são suas próprias condições materiais. Desta forma, é necessário que compreendamos que as
políticas públicas e educacionais foram geradas nesta realidade social. Portanto, suas ideias
denotam a sua totalidade. A partir dessa compreensão é que teremos mais clareza de que o
que é pensado, planejado e implantado em uma política de ação afirmativa possui um
propósito, uma intenção e relaciona-se com o processo de formação dessa totalidade.
Alem da Lei Federal nº 11.645/2008, também foram estudados os seguintes
documentos que tratam sobre a atual política educacional e o encaminhamento da organização
da escola no tratamento da diversidade: o Relatório da Comissão Internacional sobre
Educação para o século XXI, mais conhecido como Relatório Jacques Delors (1996), o
Compromisso de Dakar (2001), o texto Construindo um futuro comum: educando para a
integração na diversidade (2002) e o texto Dos valores proclamados aos valores vividos:
traduzindo em atos os princípios das Nações Unidas e da Unesco para projetos escolares e
políticas educacionais (2001). Esses e outros encaminhamentos dos organismos
internacionais, com forte influência sobre o MEC – Ministério da Educação, proclamam o
surgimento de uma nova sociedade, globalizada, diversificada, informatizada e que necessita
reconhecer, respeitar e abordar as diferenças. Assim, para a construção de uma nova
democracia, pautada na convivência pacífica entre os povos, advogam uma política
educacional com base nas diferenças étnicas, sociais e culturais (CARVALHO, 2012).
Considerando os limites deste artigo, nossas afirmações preliminares mostram que as
políticas afirmativas surgem, no atual contexto escolar, como uma tentativa de humanizar o
capitalismo, combatendo seus efeitos mais perversos, como é o caso da discriminação. Buscase a integração dos povos indígenas e afrodescendentes nos processos democráticos e
econômicos da sociedade por meio da política de ação afirmativa destinada, majoritariamente,
à escola, sem que isso possibilite alguma mudança no contexto estrutural da sociedade e na
vida desses povos.
Em nossas conclusões, acreditamos ser importante refletirmos por que foi pensada e
implantada uma política de ação afirmativa para as minorias no intuito de amenizar o
preconceito e a discriminação a partir da escola, atentarmos para o interesse, neste momento,
pela questão cultural. Para tanto, é imprescindível compreendermos e interpretarmos os textos
elaborados e contidos nas reformas políticas, na legislação, assim como nos documentos dos
organismos internacionais destinados à educação. Para isso, devemos ler o que está explícito e
implícito, nas entrelinhas para intervir criticamente nesse processo.

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
Verificamos em nossos estudos que essa preocupação, mais acentuada da inserção dos
grupos discriminados como mulheres, negros e indígenas está ocorrendo sem que haja
qualquer alteração nas relações sociais.
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