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RESUMO 
 
O presente estudo teve como objetivo apresentar um 
panorama das políticas públicas voltadas a população negra, 
apostando que tais políticas contribuem para a redução das 
desigualdades raciais. A partir do estudo realizado, fica 
evidente a necessidade de se adotar políticas específicas 
(ações afirmativas; combate ao racismo institucional; ampliação 
do mercado de trabalho) na tentativa de reverter o quadro de 
iniquidade racial. No que diz respeito ao ensino superior, 
notamos avanços significativos com reflexo na ampliação de 
oportunidades sociais para os negros. Contudo, observa-se 
que as políticas públicas desenvolvidas ainda são insuficientes 
para dar conta da desigualdade racial.  
 
Palavras-chave: Políticas públicas. Ensino superior. 
Desigualdade racial. 
 
ABSTRACT 
 
This study aimed to present an overview of public policies 
aimed at blacks, betting that such policies contribute to the 
reduction of racial inequalities. From the study, it is evident the 
need to adopt specific policies (affirmative action; fight against 
institutional racism, expansion of the labor market) in an 
attempt to reverse the racial inequity frame. With regard to 
higher education, we note significant progress with reflection in 
expanding social opportunities for blacks. However, it is 
observed that the developed public policies are insufficient to 
account for the racial inequality. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho trata-se de recorte de pesquisa de Mestrado (em andamento) 

em Educação, Comunicação e Cultura, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Temos como objetivo apresentar um panorama das políticas públicas voltadas a população 

negra, em especial aquelas relacionadas ao ensino superior, apostando que tais políticas 

podem contribuir para a redução das desigualdades raciais. 

 Assim, o estudo está dividido da seguinte forma: no primeiro tópico discutimos a 

noção de política pública e apresentamos algumas políticas voltadas à juventude negra nos 

anos 2000. Em seguida, realizamos um breve histórico acerca das desigualdades raciais no 

Brasil, mostrando a importância da existência de políticas voltadas à promoção da igualdade 

racial. Por fim, tecemos as considerações finais do trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1. Cenário das Políticas Públicas nos Anos 2000 

Para introduzir a questão das políticas públicas, apresentamos algumas ideias do 

texto de Celina Souza (2006) que faz uma revisão de literatura sobre os principais conceitos 

e análise das políticas públicas. Para a autora, não há uma definição única sobre política 

pública. No entanto, apesar de existir diferentes abordagens sobre o tema a autora 

supracitada afirma que pode-se resumir política pública como: “o campo do conceito que 

busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável 

independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações 

(variável dependente)” (SOUZA, 2006: 26). 

Assim, quando falamos que precisamos provocar a implementação de políticas 

públicas direcionadas à determinada população, temos que levar em consideração a 

existência de um processo. Não basta apenas formular novas políticas. A formulação de 

políticas públicas refere-se à parte deste processo, no qual os governos democráticos 

transformam os seus propósitos em programas e ações, com vistas a mudanças 

significativas na vida da população público-alvo da política. Assim, depois de formuladas, as 

políticas públicas se desdobram em planos, projetos, programas ou sistema de informação. 

E, após a sua implementação, as novas políticas são submetidas a sistemas de 

acompanhamento e avaliação, a fim de verificar a sua eficácia. 

Vale ressaltar que a autora considera a política pública como um campo holístico. 

Em outras palavras, por atravessar diversas áreas de conhecimento, dentre elas, sociologia, 



 

 

 
                  

antropologia, economia e outras, o campo da política pública comporta uma abordagem 

multidisciplinar.  

Assim, conforme explicitado por Souza (2006: 36-37), destacamos os elementos 

principais acerca das definições e modelos sobre políticas públicas:  

 A política pública permite distinguir entre o que o governo 
pretende fazer e o que, de fato, faz; 

 A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, 
embora seja materializada através dos governos, e não 
necessariamente se restringe a participantes formais, já que os 
informais são também importantes; 

 A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras; 

 A política pública é uma ação intencional, com objetivos a 
serem alcançados; 

 A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é 
uma política de longo prazo; 

 A política pública envolve processos subsequentes após sua 
decisão e proposição, ou seja, implica também implementação, 
execução e avaliação. 
 
 

Como nossa intenção aqui é tratar das políticas públicas voltadas à juventude, faz-se 

necessário abordar o conceito de juventude. De acordo com estudiosos da área, deve-se 

considerar se existe um componente geracional que permita definir a juventude pelo que há 

de específico à sua condição. Isto porque a juventude é vivenciada de maneira diferente e 

desigual entre os jovens, variando conforme o seu contexto socioeconômico (origem social, 

renda familiar, etc.) e outros elementos que repercutem sobre as oportunidades 

efetivamente disponíveis a cada sujeito (NOVAES, 2009). 

Pode-se pensar então que a condição juvenil está relacionada à maneira como 

determinada sociedade atribui sentido a esta etapa da vida, enquanto a situação dos jovens 

evidencia o modo como esta juventude é vivenciada nos diversos contextos, incluindo 

aqueles relacionados às diferenças sociais, tais como classe, gênero, raça etc.  

Assim, levando em consideração a pluralidade de situações decorrente da 

combinação das mais diversas dimensões socioeconômicas (partindo da análise dos 

indicadores sociais dos jovens brasileiros), tornou-se comum o uso da expressão 

“juventudes”. O termo juventudes aponta para uma infinidade de situações que resulta na 

pluralidade de demandas e necessidades dos jovens, apesar de constituírem um grupo 

etário que partilha experiências semelhantes.  

Para Aquino (2009), de maneira tradicional, as ações direcionadas aos jovens têm se 

concentrado nas áreas de educação e emprego (considerando a juventude como fase 

preparatória da vida adulta) e nas áreas de saúde e segurança pública (no viés da juventude 



 

 

 
                  

como etapa crítica, de risco de doenças e de comportamentos desviantes). No entanto, 

estas ações se configuram mais como uma forma de reduzir os danos, evitando que os 

jovens se coloquem em situações de risco do que como elementos de uma política voltada 

para a juventude.  

O tema da juventude vem ganhando novos contornos no Brasil. O surgimento de 

organizações e grupos juvenis atuando em diversos segmentos deixou evidente a existência 

de necessidades específicas a esta etapa da vida. Essa mobilização política teve como 

consequência a demanda pela formulação de políticas específicas para a juventude. Para 

obter algum êxito, tais políticas devem associar aspectos de proteção social aos de 

promoção de oportunidades de desenvolvimento. Isto com a finalidade de favorecer a 

integração social dos jovens nas várias esferas da vida social.  

Esse debate ganhou força no país a partir de 2004, tornando evidente a necessidade 

de se instaurar uma política nacional voltada para os jovens. Assim, no início de 2005, foram 

criadas a Secretaria Nacional de Juventude, o Conselho Nacional de Juventude e, ainda, um 

programa de caráter emergencial voltado para jovens entre 18 e 24 anos que se encontrem 

fora da escola e do mercado de trabalho (AQUINO, 2009). 

Como dito anteriormente, não basta implementar política pública. Após a 

implementação de uma política, há que se monitorar e avaliar. Assim, a partir da avaliação 

dos resultados obtidos nas diversas frentes de atuação, no ano de 2007, propôs-se a 

reformulação da política nacional, tendo como finalidade a integração entre as ações de 

caráter emergencial e as ações relacionadas às áreas de educação, saúde, esporte e 

cultura.  

Neste caso, a reformulação da política significou unir todas as ações sob a rubrica de 

um único programa: o Pro Jovem Integrado, sob gestão compartilhada entre a Secretaria 

Nacional de Juventude e os ministérios diretamente envolvidos. Para Aquino (2009) o que 

está colocado como atual desafio no que se refere à temática juvenil é a ampliação da 

Política Nacional de Juventude de maneira a beneficiar, efetivamente, todas as juventudes 

brasileiras.  

Neste ano de avaliação das políticas voltadas para a juventude, nos chama a 

atenção alguns dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)/ Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2007. De acordo com a referida pesquisa, 

30,6% dos jovens vivem em famílias com renda domiciliar per capita de até meio salário 

mínimo, sendo considerados pobres (AQUINO, 2009). 

No que diz respeito a gênero, a pesquisa revela um equilíbrio na distribuição dos 

jovens brasileiros por sexo – sendo 50% homens e 50% mulheres – porém, a pobreza 



 

 

 
                  

revela-se ligeiramente superior entre as mulheres jovens (53%), tal como se dá para a 

população como um todo. Já em relação à raça, observa-se que os jovens pobres são 

majoritariamente não brancos (70,9%), enquanto os jovens brancos são 53,9% dos não 

pobres. Esses dados revelam que entre os jovens, fica evidente a desigualdade entre 

negros e brancos, confirmando a máxima de que no Brasil, a pobreza tem cor.  

As desigualdades entre jovens negros e brancos são observadas nos diferentes 

aspectos da vida social, resultando em menores oportunidades sociais para a juventude 

negra. Por exemplo, na área educacional, o número de jovens negros analfabetos, na faixa 

etária de 15 a 29 anos, é quase duas vezes maior que o de jovens brancos. Quando 

olhamos os dados referentes ao ensino superior, a desigualdade entre negros e brancos 

torna-se gritante: na faixa etária de 18 a 24 anos, a taxa de frequência para os brancos é de 

19,8%, enquanto para os negros é de 6,9%, ou seja, quase o triplo de diferença em favor 

dos jovens brancos. (AQUINO, 2009). 

 Os dados apresentados são referentes ao ano de 2007, porém, bem antes disso, a 

desigualdade entre negros e brancos já se fazia perceber. Na apresentação do livro 

“Lideranças Negras”, Márcia Contins (2005) destaca que nos depoimentos das lideranças 

negras masculinas observa-se um esforço para debater temas relacionados às políticas 

públicas. 

 A pesquisa de que trata a obra supracitada foi realizada entre 1994 e 1998 e, nesta 

época, as lideranças já defendiam que a redução das desigualdades entre negros e brancos 

se daria através de ações afirmativas – que teriam como finalidade compensar os anos de 

exclusão aos quais os negros foram submetidos. Aqui, notadamente, já existia um 

movimento que culminaria, anos depois, na instituição das ações afirmativas e das cotas no 

ensino superior.  

Segundo estudo realizado por Silva e colaboradores (2009), conta-se 39 

universidades públicas que adotam alguma modalidade de políticas de ações afirmativas 

para o ingresso de estudantes negros no ensino superior. As duas principais modalidades 

de ações afirmativas observadas nestas instituições são as cotas e o sistema de 

bonificações. Aliado a estas iniciativas, em 2004 o governo brasileiro implementou o 

Programa Universidade para Todos (ProUni), fornecendo bolsas de estudo nas 

universidades privadas. Estas políticas tem causado impacto significativo no acesso de 

jovens negros ao ensino superior.  

Como estamos discutindo também as desigualdades educacionais, vale destacar 

algumas mudanças ocorridas no campo da educação. O artigo de Maria Alice Rezende 

Gonçalves e Vinicius Pereira (2013) trata da descrição do contexto histórico que possibilitou 



 

 

 
                  

a promulgação da lei 10.639/03 e ainda aponta as conquistas relacionadas às políticas 

racializadas nos últimos dez anos.  

De acordo com os autores supracitados, os anos 2000 marcaram um período 

importante para a visibilidade dos afro-brasileiros como um grupo étnico-racial. No ensino 

básico, por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) tratam a pluralidade 

cultural como um tema transversal. Ou seja, um tema que deve atravessar todas as 

disciplinas do ensino básico.  

O Ministério da Educação implementa políticas educacionais através da Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), com o intuito de 

valorizar a diversidade e promover a inclusão dos diversos grupos considerados como 

minorias. 

 Além disso, pensando na formação continuada de educadores para pôr em prática a 

lei 10.639/03 (que trata da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

nas escolas de ensino fundamental e médio), o Ministério da Educação financiou cursos de 

extensão e de aperfeiçoamento de material didático, promovidos pelos Núcleos de Estudos 

Afro-Brasileiros (NEABs). Isso, por si só, marca uma mudança de paradigma, pois antes, os 

alunos eram considerados como um grupo homogêneo. Reconhecer a diferença e pensar 

em estratégias para alcançar e valorizar a diversidade encontrada em sala de aula já é 

considerado um grande avanço. 

 No entanto, ressaltamos que as políticas educacionais racializadas não contaram 

com apoio amplo da sociedade brasileira. Tais políticas ficaram caracterizadas justamente 

por ser um tema controverso que promoveu debates acirrados a favor e contra as referidas 

políticas inclusivas. “Para uns o resultado seria a justiça social e consequentemente a 

ampliação de oportunidades e para outros significaria a fragmentação do povo e a 

instauração de conflitos raciais onde nunca houve” (GONÇALVES e PEREIRA, 2013: 34). 

 Fato incontestável é que se trata de uma década importante para o debate e a 

conquista de novos direitos para o povo negro. Na nossa concepção, a transformação da 

educação vem contribuir para a promoção de uma sociedade menos desigual: “A produção 

de novos discursos, o surgimento de novos atores e a concepção de um Brasil plural são 

construtores de uma educação pluricultural e mais justa” (GONÇALVES E PEREIRA, 2013: 

46). 

De acordo com os autores supracitados, a atuação de setores organizados da 

sociedade civil, em especial, do movimento negro, é fundamental para a compreensão das 

desigualdades brasileiras à medida que reconhece a situação de vulnerabilidade social da 

população afro-brasileira. Este inclusive é o argumento que nos permite pensar nas ações 



 

 

 
                  

afirmativas como mecanismo para a mudança desta realidade social, tendo em vista a 

diferença como base para a produção e para a manutenção das desigualdades. 

  

2. Desigualdades Raciais no Brasil 

Mário Theodoro (2008) destaca a influência da questão racial na formação do 

mercado de trabalho brasileiro. Para ele, a precariedade e a informalidade do subemprego 

atual tem origem na forma pela qual o mercado de trabalho se estruturou no período de 

transição do escravismo para o trabalho livre.  

Assim, ganham destaque os acontecimentos do século XIX, dentre eles, o resultante 

processo de crescimento urbano, a evolução da atividade econômica e da ocupação na área 

rural, bem como a imigração e a transição para o trabalho livre. 

 Aqui, já existe uma preferência do estado nacional pelos imigrantes europeus. A 

inserção do negro (mesmo do liberto) no mercado de trabalho era diferenciada. Para esses, 

estavam reservados os trabalhos considerados menores, sem qualquer prestígio social. 

A valorização do elemento branco como referência e, consequentemente, o ideal de 

branqueamento se impôs como norteador de um projeto nacional e como base para o 

desenvolvimento do país – pensamento que dominou a cena política até os anos 1930. 

Estes seriam, então, os pressupostos do pensamento racista que se estrutura após a 

abolição. 

Para a autora Luciana Jaccoud (2008), a República formulou e consolidou a 

ideologia racista, permitindo a naturalização da pobreza e das desigualdades raciais. Em 

outras palavras, o racismo se consolida após a abolição da escravatura, a partir da teoria do 

determinismo biológico, na qual o europeu representa o avanço e o negro é considerado 

como inferior. E, sendo inferior, seria natural que ocupasse os níveis mais baixos da 

hierarquia social.  

Vale ressaltar que as teorias do determinismo biológico e a tese do branqueamento 

tentam explicar o atraso no desenvolvimento do Brasil e trazer respostas para tal problema. 

Até a década de 30, as desigualdades são intrínsecas as diferentes naturezas. E a 

heterogeneidade da população é considerada um problema, uma espécie de entrave ao 

desenvolvimento da nação. 

 Neste contexto, a mestiçagem surge, então, como solução para criar a 

homogeneidade, a ideia de democracia racial. É necessário criar uma história para o nosso 

povo, criar um sentimento de nacionalismo, pois, quanto mais consolidado o nacionalismo, 

mais fortalecida fica a nação.  



 

 

 
                  

 Aqui, vale lembrar a tríade que constitui uma nação, segundo Benedict Anderson 

(1989): território, língua e povo. O território já existia. Estava ali, dado. A língua, em 1937, foi 

universalizada no governo de Getúlio Vargas. Mas ainda havia o obstáculo do povo. Então, 

com o povo predominantemente negro, cria-se o mito das três raças (branco, negro e índio) 

e, com ele, surge a figura do mestiço. A mestiçagem aparece como a solução para o 

problema da identidade nacional. (DA MATTA, 1981). Podemos pensar que, com o projeto 

nacional e a valorização do mestiço, outros grupos, tais como os negros e os indígenas 

ficam invisibilizados. 

Na era Vargas, a ideologia da democracia racial se fortalece, predominando até 

meados dos anos 80 quando, com o advento da Constituição, se reconhece que existem as 

diferenças, mas que deve existir também a igualdade de direitos. A partir daí, o debate 

sobre a questão racial volta à tona, sobretudo com a interlocução do Movimento Negro: 

As desigualdades raciais consolidaram-se, forjando uma sociedade 
segmentada e estratificada em função da cor do indivíduo. Em meados do 
século passado, negros e brancos, convivendo sobre o manto da 
democracia racial, compunham uma nação desigual, mas cujo ideário se 
fundava pela valorização da suposta igualdade. (THEODORO, 2008: 168). 

 
Na década de 1950, ainda sob influência da ideologia predominante da democracia 

racial, o Brasil é contemplado com o projeto UNESCO. O Projeto UNESCO foi um programa 

de estudos desenvolvido com o intuito de ampliar o debate acerca das relações raciais e o 

Brasil foi escolhido por apresentar um campo das relações raciais considerada como bem-

sucedida.  

A crença numa democracia racial à brasileira teve o sociólogo Gilberto Freyre (1977) 

como seu principal representante. A sua obra tornou-se uma referência tão importante para 

demonstrar a ideologia acerca da integração racial e do desenvolvimento brasileiro que 

atraiu a atenção internacional para o país.  

Cabe destacar que, ao longo do estudo realizado, os pesquisadores observaram que 

nem só de democracia racial o país era constituído. Aspectos positivos no âmbito das 

relações raciais foram percebidos, porém, o que ficou evidente foi a coexistência no Brasil 

do racismo e do mito da democracia racial (MAIO, 1999).  

Podemos pensar que esta relação tensa entre racismo e o mito da democracia racial 

permanece até os dias atuais, principalmente, se considerarmos as notícias sobre violência. 

Não são raros os casos de violência contra a população negra que a mídia tenta mascarar e 

justificar de maneiras diversas. Isto para tentar convencer o leitor/espectador de que não se 

trata de racismo. Pode ser qualquer outra coisa, menos racismo. Afinal, o Brasil é um país 

onde existe “harmonia entre raças”. 



 

 

 
                  

 Ainda na década de 1950, Oracy Nogueira faz a distinção entre os diferentes tipos de 

preconceito racial. O preconceito de marca acontece quando está relacionado à aparência, 

tomando traços físicos e gestos do indivíduo. Já o preconceito de origem ocorre quando o 

indivíduo sofre o preconceito por ser descendente de determinado grupo étnico. 

(NOGUEIRA, 1998). 

 Assim, diz-se que no Brasil, o preconceito é de marca, conforme a aparência do 

sujeito. Enquanto, nos EUA, o preconceito é de origem, pois se refere aos ancestrais 

negros. Em 1994, Yvone Maggie (p.158) afirma: “No EUA, os pretos querem ser americanos 

e exigem direitos iguais, afirmam que a diferença é social. No Brasil, fala-se negro porque se 

afirma que a diferença está na cultura, na origem”. Hoje, com a implementação de políticas 

públicas racializadas, a identidade negra assume outro significado, ou seja, o “negro” se 

institui como beneficiário de políticas públicas.  

Como dito anteriormente, a década de 70 ficou marcada pela contradição entre o 

crescimento econômico do país e o aumento da desigualdade social. Não por coincidência, 

nesta década, começam a surgir os dados estatísticos acerca da desigualdade racial e de 

gênero. Esses estudos pioneiros, aliados à atuação do Movimento Negro, possibilitou o 

surgimento de debates sobre a necessidade de formulação de políticas públicas específicas 

a esta população. 

Nas décadas de 1980 e 1990, o debate acerca da questão racial se concentrou na 

existência ou não de discriminação racial no país. A ideologia da democracia racial já estava 

sendo questionada, porém, ainda era necessário o reconhecimento das desigualdades 

raciais, bem como o estudo acerca de suas causas. 

A partir de meados dos anos 90, houve um avanço significativo que mudou os 

termos do debate acerca da desigualdade racial. Com o avanço no diagnóstico e nas 

pesquisas sobre a temática, além da intensa mobilização do Movimento Negro, foi possível 

reconhecer a existência de uma intensa desigualdade racial que marca a trajetória de 

negros e brancos. Assim, a discussão passa a se concentrar de maneira progressiva nas 

ações necessárias, em termos da ação pública, para o enfrentamento de tais desigualdades. 

Sergei Soares (2008) faz um panorama sobre a situação atual da população negra 

no Brasil, tomando por base os dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio). De acordo com a sua análise, a desigualdade de renda entre negros e brancos é 

significativa.  

No entanto, pode-se perceber que, na última década, houve um movimento de 

redução de tal desigualdade. O referido autor destaca que essa redução pode ser 



 

 

 
                  

decorrente da implementação de programas e ações de enfrentamento da questão, 

incluindo a influência das políticas universais na redução das desigualdades raciais no país. 

Vale ressaltar que, apesar da existência de ações diversificadas que constituem um 

mosaico de possibilidades face ao problema da desigualdade e da discriminação racial, o 

Brasil ainda se revela de maneira tímida no enfrentamento da desigualdade racial. Alguns 

autores defendem que é necessário colocar a temática racial no patamar de Política Pública, 

para que seja possível a efetivação de uma ampla ação governamental. 

  

CONCLUSÃO 

Assim como outros autores, acreditamos que a manutenção das desigualdades 

raciais se dá através do racismo. Este tipo de desigualdade faz parte do nosso cotidiano. E, 

por ser algo tão usual, o fenômeno do racismo acaba sendo naturalizado na sociedade 

brasileira. Este inclusive é o argumento que nos permite pensar nas ações afirmativas como 

mecanismo para a mudança desta realidade social, tendo em vista a diferença como base 

para a produção e para a manutenção das desigualdades. 

Aliás, o reconhecimento do racismo no nosso país influencia diretamente na 

consecução de políticas públicas voltadas para a população negra, indo além da questão 

social. As políticas de proteção social e de transferência de renda, por exemplo, atuam no 

combate à miséria e à pobreza, porém, se mostram limitadas no que se refere à redução 

das desigualdades raciais.  

A partir do estudo realizado, fica evidente a necessidade de se adotar políticas 

específicas (ações afirmativas; combate ao racismo institucional; ampliação do mercado de 

trabalho) na tentativa de reverter o quadro de iniquidade racial.  

Para não deixar dúvidas quanto ao nosso posicionamento referente a isso, 

defendemos a ideia de que a política racializada é um instrumento importante na mudança 

da realidade social. Isto, na crença de que a possibilidade de transformar a realidade na 

qual a desigualdade está presente pode advir do reconhecimento e do respeito à diferença. 

Nesse sentido, reconhecer e respeitar a diferença equivale a desnaturalizar o quadro de 

desigualdade histórico e socialmente construído. E, a partir daí, promover mudanças 

efetivas para reduzir tais desigualdades. 

No tocante à juventude negra e seu acesso ao ensino superior, podemos notar 

avanços significativos relacionados ao combate às desigualdades raciais e, em 

consequência disso, na ampliação de oportunidades sociais. Entretanto, ainda que exista 

um esforço para a promoção da igualdade racial, observa-se que as políticas públicas 



 

 

 
                  

desenvolvidas pelas esferas federais, estaduais e municipais de governo ainda são 

insuficientes para dar conta desta questão da desigualdade racial.  
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