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RESUMO: O presente trabalho destaca a importância de uma rede integrada de 
ações do Poder Público brasileiro em desenvolver e implementar políticas 
públicas étnico-raciais em matéria educativa, como as cotas étnico-raciais nas 
Universidades e em concursos públicos para provimento de cargos públicos 
(permitindo que não haja apenas um reflexo da homogeneidade de 
raça/etnia/classe social e que as minorias também possam assumir posições de 
liderança na vida pública e profissional); e a obrigatoriedade do ensino sobre 
História e Cultura Afro-Brasileira (resgatando a contribuição da luta do povo 
negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil e a 
formação da sociedade nacional). Justifica-se o tema pela necessidade de 
direitos específicos à população negra como forma de compensação e 
reparação a uma desvantagem social historicamente desenvolvida através de 
diversas formas de dominação e injustiças sofridas no passado e que ainda 
persistem, como a escravidão e a segregação, que os colocam em situação de 
inferioridade, de modo que temos responsabilidade moral com a temática, pois 
somos membros de uma comunidade com identidades históricas. Sendo assim, 
através do estudo descritivo-analítico e utilizando-se da pesquisa bibliográfica, 
através de publicações especializadas na área; da análise legislativa, como a 
Constituição Federal e a legislação infraconstitucional; da investigação 
jurisprudencial, como a Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 41/DF e a 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 186/DF decididas 
pelo Supremo Tribunal Federal; e da consulta documental, em especial, os 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os quais demonstram 
que os brancos têm os maiores salários; sofrem menos com o desemprego, a 
informalidade e o analfabetismo; e são maioria entre os que frequentam a 
Universidade, buscar-se-á demonstrar que as ações e políticas públicas que 
levam em conta a diversidade social/étnica/cultural/política/religiosa, devem 
desconstruir mentalidades e práticas discriminatórias, em prol de uma reflexão 
coletiva de incentivo ao respeito e entendimento mútuo entre todos os grupos 
étnicos. Posto isso, o alargamento de oportunidades educativas a todos, em prol 
de uma sociedade mais justa e igualitária, pode vir, por exemplo, através de 
cursos de formação continuada do profissional da educação como intelectual 
crítico e transformador, estimulando-o no reconhecimento da diversidade 
estudantil; na valorização da interdisciplinaridade; e impulsionando as 
discussões que motivam a construção de uma consciência cidadã, responsável 
e comprometida com questões sociais, econômicas e culturais, como a 
expansão da cultura afro-brasileira. Ademais, é necessário que haja o incentivo, 
cada vez maior, da educação para democracia, incentivando o discente a 
participar da gestão pública através de um maior protagonismo em audiências 
públicas; consultas públicas; e órgãos ou conselhos colegiados que tratem do 



tema em questão, pois a democracia representativa, aberta e pluralista impõe ao 
cidadão a responsabilidade de cuidar da “coisa pública” juntamente com o Poder 
Público, em prol da difusão da igualdade de oportunidades; da equidade; do 
pluralismo; da inclusividade e da dignidade de grupos raciais e étnicos. 
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